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НАКАЗ  

 

17.09. 2018                                                    м. Ковель                                                             № 170 

 

Про внесення змін до  

тарифікації вчителів 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до наказів від 03.09.2018 р. № 115 «Про розподіл педагогічного навантаження, 

призначення класоводів і класних керівників, оплату заступникам директора, доплату за 

позакласну роботу з фізкультури, розподіл гурткової роботи у НВК «ЗОШ № 11-ліцей», від 

03.09.2018 р. № 119 «Про  організацію навчання учнів НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля за 

індивідуальною формою у 2018/2019 н.р», від 03.09.2018 р. № 116 «Про  тарифіковані доплати за 

перевірку зошитів»: 

1) тарифікувати з 17.09.2018 р. Петрушенко І.В. на вакансію логопеда (0,95 ставки) та 12 год. 

корекційних занять, винесених на вакансію, зокрема 4 год. індивідуального навчання та 8 год. 

інклюзивного навчання. 

Оплату за проведення індивідуальних занять проводити за 4 години із доплатою  в   розмірі 

25%. 

2) тарифікувати з 18.09.2018 р. вчителя англійської мови Радчук І.Б. на 22 години вакансії 

англійської мови у 2-А, 3-А,В,Г,Д, 4-А,В,Г,Д, 6-А, 7-В класах та 0,5 год. індивідуального 

навчання англійської мови в учениці 3 класу Аляб’євої Д., виставлених на вакансію. 

Проводити оплату вчителю Радчук І.Б. за перевірку зошитів з англійської мови у 2-А, 3-

А,В,Г,Д, 4-А,В,Г,Д, 6-А, 7-В класах (22 год.) в розмірі 100%, за перевірку зошитів з англійської 

мови учениці Аляб’євої Д. (0,5 год.), яка навчається за індивідуальною формою, в розмірі 50%. 

Оплату за проведення індивідуальних занять з ученицею Аляб’євої Д. проводити за 0,5 годин 

із доплатою  в   розмірі 25% . 

3) тарифікувати з 18.09.2018 р. вчителя фізкультури Супрунович І.В. на 21 год. у зв’язку із 

звільненням вчителя фізкультури Омелянюка Ю.І. (наказ по закладу №71а-к/тр від 

06.09.2018р.).  

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Дудчику Л.С. та Гусак Р.А. внести 

відповідні зміни у розклади занять на 2018/2019 н.р. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена:    

 ________________         _____________                                                                           Р.А.Гусак 

     (дата ознайомлення)                                (підпис) 
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