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НАКАЗ

28.03. 2018                                                        м. Ковель                                                                № 34

Про організацію і проведення навчально
-польових зборів з учнями 11-их класів

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно
до планів  роботи  управління освіти та  з  метою практичного  закріплення учнями випускних
класів  навчальної  программ та  на  виконання  наказу  управління освіти  виконавчого  комітету
Ковельської міської ради   № 21 від 17.01.2018 р. "Про проведення навчально-польових зборів з
учнями 11-их класів закладів загальної середньої освіти міста"

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 18 по 20 квітня  2018 року польові збори на базі школи шляхом щоденного 
виходу на навчально-польові збори.

2. Направити на заняття  таких учнів 11-ого класу:
         1. Власюка Юрія
         2. Гаврилюка  Олега
         3. Гудзея Дмитра

4. Пархомука Аркадія
5. Степанюка Дмитра
6. Оксенчука Вадима

3. Створити з учнів 11-го класу учбовий загін в кількості 6 чоловік. Командиром    взводу
призначити  викладача  предмета  «Захист  Вітчизни»,  старшину  запасу  Гаврилюка  М.Я.,
заступником команд.взводу Пархомука Аркадія, командиром відділення   Гудзея Дмитра.  

4. Форма одягу –  польова (куртка, кашкет, ремінь поясний, протигаз, лопата сапера чохлі,
          макет автомата).
5. Призначити  Данилич О.В. медсестрою для контролю за технікою безпеки та  надання в 
        разі необхідності  медичної допомоги.
6.     Призначити Михайлюка А.П., вчителя фізкультури, спортінструктором,  для проведення 
        спортивно-масової роботи.
7.     Подати Гаврилюку М.Я., викладачу  предмета «Захист Вітчизни», на затвердження 
        розклад занять, план навчально-польових зборів.
8.     Покласти на Гаврилюка М.Я., викладача предмета «Захист Вітчизни» і особисто на  
        кожного учня, залученого на навчально-польові збори, відповідальність за  навчання, 
        стан дисципліни, дотримання заходів безпеки і правил дорожнього руху під час     
        переходу до місць занять.
9.     Провести під керівництвом Бєлах А.О., викладача основ медичних знань,  на базі  школи
        і поліклініки практичні заняття з основ медичних знань для дівчат 11 класу.
10.  Заступнику директора з НВР Дудчику Л.С. внести зміни в розклад занять 11 класів з метою 
        відпрацювання уроків, які були пропущені під час навчально-польових зборів.
11.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної 
        роботи Дудчика Л.С.
Директор  НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля                                                                                  Г.О.Сидорук
З наказом ознайомлений:       ____________        ________________                              Л.С.Дудчик
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