
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

16.10.2018 смт Нова Водолага № 227 

 

Про екскурсію учнів 5-го класу 

на кондитерську фабрику 

«Лісова казка» та Харківського 

планетарію 

 На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України, плану роботи Комунального 

закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради (далі – заклад) на 2018/2019 навчальний рік, з метою 

проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, 

формування в учнів уявлення про сучасний світ професій, виховання 

шанобливого ставлення до усіх видів праці, людей праці та змістовного 

проведення дозвілля учнів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Направити на кондитерську фабрику «Лісова казка» та Харківського 

планетарію класного керівника Курило О.А. та вихователя 5-го класу 

Федоренко Г.Г.   та  з ними групу учнів у кількості 17 осіб (список додається)  

23.10.2018 

2.  Призначити  класного керівника Курило О.А. та вихователя 5-го класу 

Федоренко Г.Г. відповідальними за супровід учнів та покласти  на них 

відповідальність за  життя, здоров’я і безпеку учнів під час проїзду та  

перебування  в м. Харкові. 
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3.Курило О.А.,Федоренко Г.Г.: 

3.1.При організації екскурсії дотримуватися вимоги 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. 

23.10.2018 

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 23.10.2018 

4.Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи   

Коротецькому В.П.: 

4.1. Забезпечити групу транспортом, враховуючи, що забезпечення паливно-

мастильними матеріалами для автотранспорту буде проводитися за рахунок 

благодійних внесків батьків учнів-екскурсантів. 

4.2. Провести з водієм  Федоренко В.О. інструктаж  з правил перевезення 

пасажирів. 

До 23.10.2018 

5.  Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор                             С.Ю.Єрмаков 

Федоренко Г.Г. 

 



 

 

Додаток  до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

від 16.10.2018  № 227 

 

 

Список учнів  КЗ «Нововодолазький СНВК», які направляються на 

кондитерську фабрику «Лісова казка» та Харківського планетарію  

23 жовтня 2018 року 

 

1. Іскра Я. 

2. Кравченко А. 

3. Кулик В. 

4. Лиманська З. 

5. Матюшенко В. 

6.  Єрмаков О. 

7. Сендецький Б. 

8. Воровік Я. 

9. Рудяга С. 

10. Рогач Є. 

11. Рогачов Т. 

12.  Шевченко Д. 

13. Усенко І. 

14. Пасатецький Д. 

15. Сова Д. 

16. Осауленко П. 

17. Пономаренко С. 

 

 

Директор                                                                  С.Ю.Єрмаков 
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З наказом від 16.10.2018  № 227 ознайомлені: 

 

Курило О.А. 

Федоренко Г.Г. 

Коротецький В.П. 

 

 


