
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
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НАКАЗ

28.03. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 35

Про підготовку та проведення військово -
спортивного свята, присвяченого закінченню 

навчального року з предмета «Захист Вітчизни»

Керуючись вимогами програми допризовної підготовки,

НАКАЗУЮ:

1. Провести 20 квітня 2018 року військово-спортивне свято для учнів 5-11 класів, 
присвячене закінченню вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 11 класі. До підготовки і 
проведення свята запросити весь педагогічний колектив, шефів, батьків. Початок свята о 
10 годині.

2. Призначити для керівництва підготовкою до проведення свята організаційний комітет у 
складі:
-   голова комітету    –   Дудчик Л.С., заступник директора з НВР,

   -   члени комітету:    –   Сметюх А.М., заступник директора з ВР,
                                       Михайлюк А.П., вчитель фізкультури,
                                       Гаврилюк М.Я., викладач предмета «Захист Вітчизни»,
                                       Бєлах А.О., вчитель основ медичних знань.

3. Заступнику директора з НВР Дудчику Л.С., голові оргкомітету, 
- підготувати план підготовки та проведення свята і подати його на затвердження 

педагогічній раді  30 березня 2018 року, 
- розробити програми та умови змагань за розділами предмета  «Захист Вітчизни»

і фізичної культури, 
- підготувати з учнів 10-11 класів суддів для суддівства змагань, 
- підготувати місця для проведення змагань, їх матеріальне забезпечення, 

дотримуючись при цьому мір безпеки життя та здоров’я школярів.
4. Організувати підготовку дітей до змагань викладачу предмета  «Захист Вітчизни», 

вчителям фізвиховання, класним керівникам  згідно програм проведення свята.
5. Підготувати Гаврилюку М.Я., викладачу предмета «Захист Вітчизни», старшині запасу, 

до 26 травня 2017 року проект наказу «Про підсумки навчального року з предмета 
«Захист Вітчизни».

6. 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 ознайомлені:       ____________          ________________                           Л.С.Дудчик
                                       (дата ознайомлення)                                   (підпис)

                                                           __________________               _________________________                                М.Я.Гаврилюк
     (дата ознайомлення)                                   (підпис)
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