
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

29.08.2019                              смт Нова Водолага                                        № 166 

Про зарахування учнів та вихованців  

до спеціальної групи для занять  

з фізичної культури у 2019/2020 

навчальному році  
 

На підставі законів України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, «Про 

загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV, «Про охорону дитинства» 

від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

вдосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та спорту в 

навчальних закладах» від 16.05.2001 № 203-р, наказів Міністерства освіти і 

науки України «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 

позашкільних навчальних закладів» від 21.07.2003 № 486, «Про затвердження 

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 

України» від 02.08.2005  № 458, «Про невідкладні заходи щодо збереження 

здоров’я учнів, під час проведення занять з фізичної культури, захисту 

Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів» від 06.11.2008 № 1078 та 

спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності 

дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя 

учнівської та студентської молоді» від 21.04.2005 № 242/178 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Зарахувати до спеціальної групи для занять з фізичної культури у 2019/2020 

навчальному році  таких учнів та вихованців дошкільного підрозділу: 

№ з/п ПІП дитини Дата 

народження 

Клас 

1. Коротецька Поліна Вадимівна 26.02.2005 9 



 

2. Вчителям фізичної культури Скляру В.В., Челомбітько О.В., учителю 4-го 

класу Панченко Л.Є., вихователям дошкільної групи Белебесі  А.М. та 

Шеховцовій Я.С. проводити заняття для учнів (вихованців), зарахованих до 

спеціальної групи, відповідно до програми. 

Впродовж  навчального року 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на лікаря Діхтяр Н.В.. 

 

Директор                                                                                   С.Ю. Єрмаков  
 

Діхтяр 

Єфіменко 

 

З наказом  ознайомлені: 

Діхтяр Н.В.                                                                                                    

Єфіменко Ю.В.                                        

Гриценко Т.В. 

Червона Т.Є. 

Скляр В.В. 

Челомбітько О.В. 

Коротецька С.А. 

Курило О.А. 

Панченко Л.Є. 

 

2. Бондаренко Ляна Олександрівна 28.03.2008 6 

3. Бондаренко Таїсія Олександрівна 28.03.2008 6 

4. Буряківський Денис Юрійович 16.06.2010 4 

5. Півненко Єва Андріївна 20.01.2016 дошкільна група 

 4-5-го років життя 


