
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

10.01.2020 смт Нова Водолага № 31 

  

Про прапор та герб школи 

 

     З метою  формування  в  учасників освітнього процесу  гордості за 

приналежність до навчального закладу, що має славну історію та традиції,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити прапор Комунального закладу «Нововодолазька санаторна 

школа» Харківської обласної ради  у форматі, описаному в додатку (Додаток 1) 

  

2.  Затвердити герб Комунального закладу «Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради  у форматі, описаному в додатку (Додаток 2) 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. та 

заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В. забезпечити широке 

використання прапора та герба школи в освітньому процесі 

Постійно.  

4.  Педагогу-організатору Звенигородській І.В. оновити куточок шкільної 

символіки 

До 24.01.2020 

5.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

 

 

З наказом     ознайомлені: 

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  
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                                                                   Додаток 1  до наказу 

                                                              КЗ «НСШ» ХОР 

                                                                                     10.01.2020  № 31 

 

 

 

Опис прапора Комунального закладу «Нововодолазька санаторна 

школа» Харківської обласної ради 

 
  

1. Прапор Комунального закладу «Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради  - це  полотнище розміром 1м х1,4м,  

обрамлене    жовтою  бахромою. 

2. Прапор  складається з двох частин: перша – фрагмент державного 

прапора розміром 1м х1,4м; друга -  розміром 1м х 1,4м є блакитне 

полотнище, на якому зображено сонце, як символ всеперемагаючого 

життя та щасливої долі. 

3. Методом аплікації із жовтої тканини у верхній частині прапора   

розміщено напис: «КЗ «Нововодолазька  СШ»  
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                                                                     Додаток 2  до наказу 

                                                              КЗ «НСШ» ХОР 

                                                                                     10.01.2020  № 31 

 

 

 

 

Опис герба Комунального закладу «Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради 

 

1. Герб Комунального закладу «Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради - це щит видовженої форми. У верхній частині 

три сторони щита поєднані під кутом 90 градусів. Нижня частина щита 

заокруглена; у просторі  щит видовжений по висоті. 

2. Герб   обрамлений малиновою стрічкою – символом козацьких звитяг. 

3. Основа герба витримана в кольорах державного прапора.  У центрі 

сонячного диска зображено малий  Герб України.  Синім  кольором 

виокремлено промені сонця.  Під гербом, простягнувши руки  до  сонця, 

стоять діти.  

4. У верхній частині герба – грона калини та листя верби, як символ неньки 

України, опори молодших поколінь на досвід старших, розвиток і 

стрімкий рух вперед.  

 6. У нижній частині герба, на фрагменті глобуса земної кулі,  зображено   

книгу – символ знань;   зріле колосся пшениці – символ процвітання, 

працьовитості та єдності;   дубове листя – символ  міцності та здоров’я.     


