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НАКАЗ

18.06.2018 Заброди №

Про підсумки роботи бібліотеки 
у 2017/2018 навчальному році

Відповідно до Закон України від 27. 01. 1995 № 35/95-ВР «Про бібліотеки 
та бібліотечну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 
№781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками 
студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно- 
технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 14. 09. 1999 № 139 «Про 
затвердження положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального 
закладу», Плану роботи Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів на 2017/2018 
навчальний рік, з метою систематичної і цілеспрямованої роботи по 
збереженню бібліотечного фону школи, популяризації художньої літератури 
була організована робота бібліотеки закладу у 2017/2018 навчальному році.

Бібліотека школи у 2017/2018 навчальному році забезпечувала потреби 
освітнього процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану 
допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких 
передбачає шкільна програма.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2017/2018 навчальному році була 
спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, 
культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на всебічне 
сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації 
педагогічної літератури та інформації про неї. Особлива увага приділялася 
широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, 
історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно- 
культурних і духовних надбань нашого народу.

Бібліотека працює у тісному контакті з районною дитячою бібліотекою. 
Традиційно учні школи взяли участь у конкурсі «Найкращий читач України — 
2018». Переможцем районного етапу став учень 7 класу Колеснік Ілля.

Фонд шкільної бібліотеки за 2017/2018 навчальний рік поповнилися 
підручниками для 4 та 9 класів. Проведена в червні інвентаризація 
бібліотечного фонду шкільних підручників показала, що забезпеченість 
підручниками по школі складає 80%. Бібліотечний фонд складає 4 505 
примірників підручників та примірників книг з художнього фонду, який 
налічує різноманітну літературу. Це і довідковий фонд, художня



програмова література, література з позакласного читання, галузева, дитяча. 
Аналіз основних показників роботи бібліотеки за 2017/2018 навчальний рік 
свідчать про відповідність діяльності бібліотеки запланованому змісту роботи. 
На підставі вищезазначеного
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НАКАЗУЮ:
1. Стан роботи бібліотеки школи за 2017/2018 навчальний рік вважати на 
достатньому рівні.
2. Бібліотекарю Оніщук І.М. :
1) Упорядкувати документацію шкільної бібліотеки відповідно до нормативної 
документації.

До 01. 07. 2018
2) Спланувати роботу бібліотеки на новий навчальний рік і подати план на 
затвердження директору.

До 01. 07. 2018
3) Розширювати інформаційне середовище впровадженням у бібліотечний 
процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та використанням 
медіаресурсів.

Протягом 2018/2019 навчального року
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 
навчально-виховної роботи Білаш Г. П.
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