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Про зміну назви закладу освіти
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення установчих
документів та типів закладу загальної середньої освіти у відповідність до чинного
законодавства України у сфері освіти згідно п. 1 ч.З Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про освіту» та Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
рішення Запорізької міської ради від 29.09.2021 №29 «Про зміну найменування закладів
освіти», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 08.11.2021 №
ЗЮр «Про затвердження Статуту Запорізької гімназії №19 Запорізької міської ради», НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати Запорізький навчально-виховний комплекс №19 Запорізької міської
ради Запорізької області на тип закладу освіти на «гімназія»:
повна назва закладу освіти: Запорізька гімназія №19 Запорізької міської ради;
скорочена назва закладу освіти: Запорізька гімназія №19 (Далі - ЗГ №19).
2. Заступнику директора школи з НВР Буркот Л.П. довести до відома усіх учасників
освітнього процесу про зміну назви закладу освіти.
До 23.11.2021
3. Заступнику директора школи з НВР Сергєєвій Г.В. розмістити даний наказ на сайті
закладу освіти.
До 23.11.2021
4. Заступнику директора школи з НВР Добринь Л.М. внести зміни до пункту 1.5.2 наказу
№ 277р від 31.08.2021 року «Про дотримання єдиного орфографічного режиму», щодо
підписання учнівських зошитів, а саме: учня (учениці) Запорізької гімназії №19.
До 23.11.2021
5. Здійснити заміну старих печаток, штампа, вивісок закладу освіти на нові.
До 26.11.2021
6. Провести всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін у назві закладу освіти у
відповідних державних органах.
7. Кірєєвій Н.П., секретарю школи здійснити зміни у підписі титульних сторінок усієї
документації закладу освіти.
До 30.11.2021
8. Заступнику директора школи Болковій З.В. внести записи до трудових книжок
працівників закладу освіти про зміну назви закладу освіти відповідно до Інструкції про
ведення трудових книжок.
До 23.12.2021

9. Контроль Зсі/биконаед м ін о г о наказу залишаю за собою.
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