
ШОСТКИНСЬКА MICьKA РАДА
ЦЕНТР ШСТЕТИtIНОГО ВИХОВАIIНЯ

нАкАз

31.01.2015

Про едшшrй мовшlй режим в

Щешгрi естетичного вI,D(овtlння

Ns5

Керуючисъ статтею 10 Конституцii Украiни, вiдповiдно до cTaTTi 7 Закону
YKpaTrmr <Про загаJIьну середню ocBiTy>, статгi 10 Закону Украiни кПро
ДОшкiльну ocBiTy>, cTaTTi 7 Закону Украi'rпа кПро позашкiльну ocBiTy>, статей
1l, 20 ЗакОну YKpaTr*l кПро засади держilвноi MoBHoi полiтики), з метою
ВСебiчНОгО i розвитку i вживанюI украiнсъкоi мови як держ€}вноi, BlotoBaHIuI
шанобшlвого стitвлення до рiдноТ мови та кулътури

НАКАЗУЮ:

1. Застуштl.псу директора I_{eHTpy естетиlIного вI,жовання Ющенко H.I та
художньому KepiBншty ШВ Легейдi I.Ф. забезпечити:

l. 1. ПОСтiйнУ роботу художrтьоi Fади з затвердженнrIм репертуару кожнот
концертноi програми або заходу з }п{астю вихованцiв LEB.
1.2, Неухильне додержttннll вимог чинного законодавства щодо використаннrI
в роботi державноТ мови, ведення дiловодства i докуплеrrгацii держtlвною
мовою.
1.3. Надатня послуг вiдвiдувачам держilвriою мовою.
|,4. Володiнrrя держ€lвною мовою, спiлкування нею iз вiдвiдувачами
посадсвими i службовими особшци.
1.5. ВикористанIilI в роботi конфереrщй, зборiв та irшrих офiцiйншс зiбршь
держtlвноi мови (за винятком заходiв за y"racTi iноземнrоr уlасшжiв).
1.6, ВиготовленнrI TeKcTiB офiцiйrшж оголошенъ, повiдомлень державною
мовою.
2. KepiBlмlcaм гурткiв IIF.В:

2.1. ЗабезпечитИ сприятлИве мовне середовище пiд чаС проведешш з€ш{rIть,

репетlаliй, концертЬ та заходiв.
2.2.В РОбОЧlж н€lвчilJIьнI,D( IIJI€lHztx частиIry часу зttrulть використовувати для
вдосконu}леннrl культури yKpalHcbKoT мови, подztлъшого впровадкення
поглибленого вивченIш культури своеi держави.



2,4. Передшiтьсь дiючий репертуар колективiв та поступово вилrIити з
нього росiйсъкi номери.
2.3, Пiд Час здйснення нtlвчзlJlьно-виховного процесу забезпечити
дотриманнrI мовно-стиJIiстичних Еорм, кулътури мовлення учнiв
(ВИХОванфв), ввести в практику проведеЕ}IrI irrгегрованих зtlходiв з рiзнюr
видiв MoBHoi дiялъностi.
2.6. Проводити гrостiйну роботу з батьками щодо особливостей вживання та
держilвноi мови i громадянського вихованнJt дiтей.
3. Методистам ЦЕВ Роматщову С,В. та Владикiноi В.В.:
3.1. Щорiчно в планi роботи передбачати проведення круглlD( столiв,
кОнференцiЙ, iншюr масових заходiв щодо цогrуляризацii украiнськоТ мови,
лiтератури та нацiональноi кулътури украiнськOго народу.
З.2. Забезпечlrги перiодичне висвiтленrrя у засобах MacoBoi iнформацii
МаТеРiалiв, спрямованIФ( на розвиток yKpaiHcbKoi мови як державноi, iТ

поIтуJIяризацiю, пiдвищеrrrrя культури мовлеш{я.
4. КОlrrроль за виконаннlIм д€lного нiжазу покJIасти на застулника директора
ШВ з навч€tльно-виховноТ роботи Ющенко H.I..

В.П. Киселъов

Ромаlщов С.В.

Bci праЦiвники цЕВ на нарадi у директора 03.02.2015 року.


