
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

21.09.2015 смт Нова Водолага № 238 

 

Про організацію та 

проведення свята   

День працівників освіти 

 

          На виконання   плану роботи  Комунального закладу «Нововодолазький 

санаторний  навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради (далі – 

заклад)  на  2015/2016 навчальний рік, з метою   належної підготовки і 

проведення  традиційного свята «Учителеві жовтень усміхається» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити днем проведення традиційного свята «Учителеві жовтень 

усміхається»  (далі – свято)  02 жовтня 2015 року.  

2. Призначити заступника директора з виховної роботи Черниш І.В.    

відповідальною за організацію та проведення  свята   

3.  Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.:  

3.1. Провести  з вихователями 1-11-х класів цільовий інструктаж щодо 

забезпечення безпеки життєдіяльності вихованців під час проведення масових 

заходів в межах навчального закладу. 

                                                                                                         02.10.2015 

3.2. Узагальнити підсумки проведення   свята довідкою. 

До 09.10.2015        

1 Педагогу-організатору Звенигородській  І.В.: 

4.1. Підготувати сценарій та план проведення свята. 

                                                                                                        До 25.09.2015 

4.2. Забезпечити  якісну підготовку  номерів художньої самодіяльності, 

виступів дітей відповідно до сценарію свята. 

                                                                                                       До 02.10.2015 



4.3. Забезпечити тематичне оформлення  актового залу. 

                                                                                                      До 02.10.2015 

2 Вихователям 1 -11-х класів: 

5.1.  Забезпечити якісну підготовку номерів художньої самодіяльності для 

формування програми святкового концерту. 

До 02.10.2015 

5.2. Забезпечити учасників святкового дійства тематичними атрибутами та 

костюмами. 

До 02.10.2015 

 5.3. Провести з учнями цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів 

(вихованців) під час проведення масових заходів в межах навчального закладу. 

До 02.10.2015 

3 Музичному керівнику  Жуковій І.К.: 

6.1.  Забезпечити якісну підготовку музичних  номерів до  святкової програми.   

До 02.10.2015 

4 Вчителю біології  Водолажченко  Т.В.: 

7.1.  Забезпечити   фотозйомку свята. 

                                                                                                            02.10.2015 

8. Вчителю інформатики Буклей С.І.: 

8.1. Забезпечити відео зйомку свята. 

02.10.2015 

9. Класним керівникам 5-11-х класів: 

9.1.  Забезпечити  випуск   тематичних газет.   

                                                                                                            До 02.10.2015   

10. Лікарю Діхтяр Н.В.: 

10.1. Забезпечити   чергування медичних  працівників. 

Під час проведення свята 

11. Призначити заступника директора з адміністративно-господарської роботи 

Коротецького В.П.,  відповідальним за пожежну безпеку в   закладі  під час 

проведення   свята   

                                                                                           02.10.2015  



12.  Інженеру з охорони праці Калашник Ю.О.: 

12.1.  Отримати  в Нововодолазькому  відділі МНС дозвіл на проведення свята   

                                                                                                              До 02.10. 2015 

12.2.  Забезпечити  належний стан евакуаційних  шляхів  з актового залу.   

                                                                                           Під час проведення свята 

13. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                                 С.Ю.Єрмаков 

Черниш  

 


