
  

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

22.01.2018 смт Нова Водолага № 28   

  

Про організацію та 

проведення свята День 

народження закладу    

 

 На виконання плану роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік, з метою 

належної підготовки і проведення загальношкільного свята «День народження 

закладу» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити днем проведення загальношкільного свята «День народження 

закладу» (далі - свято) 23 лютого 2018 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. провести з 

вихователями 1-10-х  класів   інструктаж  щодо забезпечення безпеки 

життєдіяльності учнів під час проведення масових заходів в межах 

навчального закладу. 

                                                                                                         23.02.2018   

4. Педагогу-організатору Звенигородській  І.В.: 

4.1. Підготувати сценарій   свята. 

                                                                                                        До 06.02.2018 

4.2. Забезпечити  якісну підготовку  номерів художньої самодіяльності, 

виступів дітей відповідно до сценарію свята. 

                                                                                                       До 23.02.2018 

5. Педагогу-організатору Звенигородській І.В., вихователю 10-го класу 

Руденко О.Я.  забезпечити тематичне оформлення сцени актового залу. 



  

 

До 23.02.2018 

6. Вихователям 1-10-х  класів: 

6.1.  Забезпечити якісну підготовку номерів художньої самодіяльності та    

тематичних презентацій   для формування святкової програми. 

                                                                                                     До 23.02.2018 

6.2. Забезпечити учасників святкового дійства тематичними атрибутами та 

костюмами. 

                                                                                                        До 23.02.2018 

6.3. Провести з учнями   інструктаж з безпеки життєдіяльності вихованців під 

час проведення масових заходів в межах навчального закладу. 

23.02.2018 

6.4.  Забезпечити дотримання   учнями  правил безпечної поведінки, вимог 

протипожежної безпеки, зокрема, заборонити використання відкритого вогню, 

петард та інших пожеже- і вибухонебезпечних предметів.  

Під час проведення свята 

7.  Вчителю музики  Жуковій І.К.  забезпечити якісну підготовку музичних  

номерів  для формування святкової програми.   

До 23.02.2018 

8.  Вчителю біології Водолажченко Т.В. забезпечити мультимедійний супровід 

свята. 

                                                                                                                       23.02.2018 

9.  Вчителю інформатики  Буклей С.І. забезпечити   фотозйомку свята. 

                                                                                                            23.02.2018 

10.  Призначити Коротецького В.П., заступника директора з адміністративно-

господарської роботи,  відповідальним за пожежну безпеку в закладі  під час 

проведення   свята. 

                                                                                           23.02.2018 

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

11.1.  Отримати  в Нововодолазькому  відділі МНС дозвіл на проведення свята   

                                                                                                              До 13.02. 2018 

11.2.  Забезпечити  належний стан евакуаційних  шляхів  з актового залу.   



  

 

                                                                                           Під час проведення свята 

12. Лікарю Діхтяр Н.В.  забезпечити чергування медичних  працівників  в 

актовому залі. 

Під час проведення свята 

13. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

  

Директор                        С.Ю.Єрмаков 

 

Черниш  

 

 

 

З наказом  ознайомлені: 

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  

Жукова І.К.  

Коротецький В.П.  

Калашник Ю.О.  

Діхтяр Н.В.  

Буклей С.І.  

Федоренко Г.Г.  

Кассич Л.А.  

Петрашкевич Т.Р.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Мерчанська Л.В.  

Руденко О.Я.  

Щербак І.Б.  

Семенюра Л.П.  

Клочко В.М.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


