
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

12.02.2020 смт Нова Водолага № 42 

 

Про  участь учнів закладу в 

урочистому заході “Як довго ця 

війна тривала” 

 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 

(далі — Орієнтири виховання), на запрошення Нововодолазької районної спілки 

ветеранів Афганістану, з метою підтримки обдарованої учнівської молоді, 

розширення культурного та мистецького світогляду вихованців та їх участі у 

нагородженні учасників виставки-конкурсу “Мій біль — Афганістан”, 

присвяченої до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав та 31-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Направити до Нововодолазького районного будинку культури за адресою: 

вул. Григорія Донця, буд. 1, смт Нова Водолага, (далі — РБК) соціального 

педагога Осауленко О.Є.  та з нею 6 учнів закладу (список учнів додається)  для 

участі в урочистому заході “Як довго ця війна тривала”. Початок об 11:00. 

                                                                                                                      14.02.2020                             

2. Призначити соціального педагога Осауленко Оксану Євгенівну 

відповідальною за супровід учнів та покласти  на неї  відповідальність за  

життя, здоров’я і безпеку учнів під час проїзду та  перебування  учнів у 

Нововодолазькому РБК. 
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14.02.2020 

3.  Осауленко О.Є.:  

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. 

14.02.2020 

3.2.Провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів (вихованців)   

з безпеки життєдіяльності учнів під час перебування у громадських місцях, 

проведення масових заходів на базі інших навчальних закладів та установ. 

До 14.02.2020 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Черниш І.В. 

  

Директор                          С.Ю.Єрмаков 

Осауленко 

 

 

 

З наказом   ознайомлені: 

 

Черниш І.В.      _______ 

Осауленко О.Є._______ 
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Додаток до наказу 

КЗ “НСШ” ХОР 

від  12.02.2020 №  42  

 

 

Список 

учнів   Комунального закладу “Нововодолазька санаторна школа” 

 Харківської обласної ради, які направляються  

14.02.2020 до Нововодолазького РБК 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я учня Клас, у якому 

навчається   

1.  Мельникова Дарина 4 

2.  Кругла Катерина 5 

3.  Лиманська Злата 6 

4.  Єрмаков Олександр 7 

5.  Федоренко Вікторія 7 

6.  Губеня Тетяна   9 

 

 

 


