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НАКАЗ 

12.04. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 45 

 

Про участь у заключному концерті   

колективів художньої самодіяльності 

та виставки учнівської творчості 

навчальних закладів міста 

 

Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради «Про 

проведення заключного концерту колективів художньої самодіяльності та виставки учнівської 

творчості навчальних закладів міста та Палацу учнівської молоді ім. Івана Франка» від 05.04.2018 

р. № 140 та з метою з метою залучення учнів до участі в гуртках художньої самодіяльності, 

виховання їх на кращих зразках національної культури, виявлення нових обдарувань,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з виховної роботи Сметюх А.М. : 

1) забезпечити  участь вокального ансамблю «Любисток», духового оркестру «Юність», 

ведучих 19.04.2018 р. о 14.00 год. у заключному концерті колективів художньої 

самодіяльності та виставки учнівської творчості навчальних закладів міста у НД 

«Просвіта»; 

2) призначити відповідальних за підготовку ведучих концертної програми; 

3) визначити педагогів, які супроводжуватимуть учнів і нестимуть відповідальність за 

збереження їхнього життя і здоров’я під час вищевказаного заходу. 

2. Вчителю музичного мистецтва Максимчук Л.В. та керівнику духового оркестру 

Марцинковському В.П.: 

1)  підготувати концертні номери згідно додатку № 2 до наказу управління освіти   від 

05.04.2018 р. № 140; 

2) взяти участь у прогоні концертної програми 17.04.2018р. з 14.00 до 16.00 год. у НД 

«Просвіта». 

3) до 19.04.2018р. провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності (інструкція №5-

7, №5-14). 

3. Вчителю образотворчого мистецтва Босій Т.А. забезпечити проведення майстер-класу з 

членами шкільного гуртка «Юні умільці» 19.04.2018р. о 12.00 год. у Палаці учнівської молоді 

імені І.Франка. 

4. Педагогам-організаторам Горовій Л.В. та Стречен Б.Ю. забезпечити підготовку сценічної 

форми учасників духового оркестру, ведучих. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи 

Сметюх А.М.. 
  

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук 
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