КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАКАЗ
смт Нова Водолага

06.04.2018

№ 65

Про участь учнів 4-го, 5-го,
7-го, 9-го класів в обласному
святі художньої творчості
«Весняні посмішки»
На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України, листа Департаменту науки і
освіти Харківської обласної державної адміністрації від 26.03.2018

№ 01-

30/1271 «Про проведення обласного свята дитячої художньої творчості
навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування «Весняні
посмішки», з метою підтримки обдарованої учнівської молоді, розширення
культурного та

мистецького

світогляду вихованців,

розвитку творчих

здібностей учнів, виховання в учнів здатності цілеспрямовано сприймати,
відчувати, правильно розуміти мистецтво; здатності висловлювати власне
ставлення до мистецтва

НАКАЗУЮ:
1. Направити до Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості» вчителя музики Жукову І.К., вихователя 7-го класу
Петрашкевич Т.Р.

та з ними учнів 4-го, 5-го, 7-го, 9-го класів у кількості 20

осіб (список додається) для участі в обласному святі дитячої художньої
творчості «Весняні посмішки».
18.04.2018

2. Призначити вчителя музики Жукову Ірину Кімівну, вихователя 7-го класу
Петрашкевич Тетяну Романівну відповідальними за супровід учнів та покласти
на них відповідальність за життя, здоров’я і безпеку учнів під час проїзду та
перебування в м. Харкові.
18.04.2018
3. Жуковій І.К., Петрашкевич Т.Р.:
3.1.При організації поїздки дотримуватися вимог Інструкції щодо організації та
проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю,
затвердженої

наказом

Міністерства

освіти

і

науки

України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 27.10.2014 за № 1341/26118.
18.04.8
3.2.Провести

з учнями інструктаж з

безпеки життєдіяльності учнів

(вихованців)

під час туристично-екскурсійних, групових перевезень на

автомобільному транспорті, безпеки життєдіяльності учнів під час перебування
у громадських місцях, проведення масових заходів на базі інших навчальних
закладів та установ.
До 18.04.2018
4.Заступнику

директора

з

адміністративно-господарської

роботи

Коротецькому В.П. забезпечити групу транспортом та провести з водієм
інструктаж з правил перевезення пасажирів.
До 18.04.2018
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи Черниш І.В.

Директор
Черниш І.В.

С.Ю.Єрмаков

Додаток до наказу
КЗ «Нововодолазький СНВК»
від 06.04.2018 № 65
Список учнів 4-го, 5-го, 7-го, 9-го класів Комунального закладу
«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс»
Харківської обласної ради, які 18.04.2018 направляються до
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» для участі в обласному святі дитячої художньої творчості
«Весняні посмішки»
1. Осауленко Поліна – 4 клас
2. Кулик Вероніка – 4 клас
3. Сова Дарина – 4 клас
4. Бондаренко Таїсія – 4 клас
5. Мощенко Злата – 5 клас
6. Коротецька Поліна – 7 клас
7. Мудра Анастасія – 7 клас
8. Леохіна Альона – 7 клас
9. Губеня Тетяна – 7 клас
10. Гарібова Вулала – 7 клас
11. Дегтяренко Альбіна – 7 клас
12. Мащенко Ксенія – 7 клас
13. Буряківський Олег – 7 клас
14. Курило Богдан – 7 клас
15. Корженко Євген – 7 клас
16. Синиця Едуард – 7 клас
17. Єпринцев Владислав – 7 клас
18. Яковенко Антон – 7 клас
19. Кодик Руслан – 7 клас
20. Ткач Інна – 9 клас

Директор

С.Ю.Єрмаков
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З наказом від 06.04.2018 № 65 ознайомлені:
Черниш І.В.
Жукова І.К.
Петрашкевич Т.Р.
Коротецький В.П.

