
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

09.11.2016 смт Нова Водолага № 244 

 

Про участь учнів закладу у ІІ етапі VIІ 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка та II етапі XVIІ 

Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика у 2016/2017 навчальному 

році 

 

 На виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської        

обласної державної адміністрації від 07.10.2016 № 377 «Про проведення VIІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 

навчальних закладах І-ІV рівня акредитації Харківської області у 2016/2017 

навчальному році» та листа Комунального вищого навчального закладу      

«Харківська академія неперервної освіти» від 19.10.2016 № 974 «Про 

відзначення Дня української писемності та мови й проведення XVIІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в 

загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області у 2016/2017 

навчальному році », з метою виховання у молодого покоління поваги до мови і 

традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, загальної 

мовної культури 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити групу учнів 3-4-х класів  у кількості 4 осіб (згідно із 

заявкою) та учнів 6-го та 11-го класів у кількості 6 осіб (згідно із 

заявкою), які направляються для участі у II етапі XVIІ Міжнародного 



конкурсу з української мови імені Петра Яцика та VIІ Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка до Комунального закладу «Харківський спеціальний                

навчально-виховний комплекс» № 8 Харківської обласної ради                                             

(вул. Василя Мельникова, 10/5) 

 

12.11.2016, реєстрація з 8.00 

2. Супроводжуючим групи та відповідальним за життя і здоров’я учнів 

під час поїздки призначити Лютко О.М., вчителя 4-го класу. 

3. Лютко О.М. провести з учнями інструктаж з  безпеки життєдіяльності 

учнів  під час групових перевезень на автомобільному транспорті. 

До 12.11.2016 

4. Направити Курило О.А., вчителя української мови та літератури, в 

якості члена журі ІІ етапу ХVIІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика та VIІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

12.11.2016 

5. Лікарю-педіатру Єфіменко Ю.В. підготувати довідки про стан 

здоров’я учнів-учасників. 

11.11.2016 

6. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи 

Коротецькому В.П.: 

 

6.1. Забезпечити групу автотранспортом для поїздки до м. Харкова 

12.11.2016 

6.2. Провести інструктаж з водієм Федоренко В.О., який здійснюватиме                     

перевезення учнів, під підпис. 

До 12.11.2016 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. 



Директор                              С.Ю.Єрмаков 

Матюшенко 

З наказом від 09.11.2016 № 244 ознайомлені: 

Калашник Л.Б.____ 

Коротецький В.П.____ 

Курило О.А.____ 

Лютко О.М.____ 

Єфіменко Ю.В.____ 

Федоренко В.О.____ 

 


