
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

НАКАЗ 

 

18.10.2019                           смт Нова Водолага     № 237 

 

 

Про організацію екскурсії   

для учнів 8-го   класу до 

галереї  АВЕК  м. Харків та 

кінотеатру «Парк» 

 

 

На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, 

плану роботи Комунального закладу «Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (далі – заклад) на 2019/2020 навчальний рік, з 

метою естетичного виховання учнів, здатності  правильно розуміти 

мистецтво та  висловлювати власне ставлення до мистецтва;  організації  

змістовного дозвілля вихованців  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Направити  класного керівника 8-го класу  Жукову І.К., вихователя   

Білашко В.М. та разом з ними групу учнів 8-го  класу  у кількості 11 осіб  

(список  додається)  до галереї АВЕК та кінотеатру «Парк». 

30.10.2019 

2. Призначити класного керівника 8-го класу  Жукову І.К., вихователя 

Білашко В.М відповідальними за супровід  учнів, їх життя, здоров’я і безпеку 

під час проїзду та проведення екскурсії. 

3. Жуковій І.К., Білашко В.М.: 



2 
 

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. 

30.10.2019 

3.2. Провести  з вихованцями інструктаж з  безпеки життєдіяльності учнів  

під час туристично-екскурсійних, групових перевезень на автомобільному 

транспорті. 

До 30.10.2019 

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. 

До30.10. 2019 

5. Контроль за  виконанням  даного  наказу  залишаю  за  собою. 

 

 

Директор                                                                                          С.Ю.Єрмаков 

Білашко 

 

 

 

З наказом    ознайомлені: 

Жукова І.К.      _____________ 

Білашко В.М.   _____________ 

Коротецький В.П. ___________ 
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Додаток  до   наказу 

КЗ «НСШ» ХОР 

18.10.2019№ 237 

 

 

Список учнів 8-го  класу  КЗ «Нововодолазька санаторна школа», 

які направляються  до галереї АВЕК та кінотеатру «Парк» 

30.10.2019 року 

 

 

1.Антонян М. 

2.Бондаренко К. 

3.Базій М. 

4.Гузенко Д. 

5.Дудніченко К. 

6.Закалістова К. 

7.Іскра В. 

8.Кошман К. 

9.Лютко А. 

10.Следь О. 

11. Степаненко І. 

 

 

 

Директор        С.Ю.Єрмаков 

 

 

 

 


