
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ 

16.04. 2018                                                    м. Ковель                                                                № 47 

 

Про участь команди школи  

у міських змаганнях з футболу  

«Шкіряний м’яч» 

 

Відповідно до річного плану роботи управління освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради, Положення про проведення у 2017/2018 н.р. Спортивних ігор серед школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Ковеля, на виконання наказу управління освіти 

виконавчого комітету Ковельської міської ради від 13.04.2018 № 147 «Про проведення міських 

змагань з футболу «Шкіряний м’яч»» та з метою популяризації здорового способу життя, росту 

спортивної майстерності, підвищення рівня фізичної підготовленості та збільшення рухової 

активності школярів,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А.. забезпечити участь 

футбольної команди навчального закладу у міських змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч», 

які відбудуться з 16 по 19 квітня 2018 року у закладах загальної середньої освіти  № 1,7.  

2. Керуватись при підготовці до змагань Положенням про проведення  Спортивних ігор серед 

школярів ЗНЗ  м. Ковеля. 

3. Включити до складу команди таких учнів: 

1. Романюка Владислава, 5-А клас 7. Петрука Олександра, 4-А клас 

2. Кіндера Олександра, 5-Б клас 8. Цекута Павла, 5-В клас 

3. Шульгу Іллю, 5- В клас 9. Кривця Іллю, 4-Г клас 

4. Степанця Іллю, 5-Б клас 10. Фесика Даніїла, 5-Б клас 

5. Мулярчука Дмитра, 5-В клас 11. Максімчука Артема,  5-Г клас 

6. Гузя Олександра, 5-А клас   

4. Призначити керівником команди та відповідальним за безпеку та охорону життя дітей  

керівника футбольної секції, вчителя фізичної культури Жука Р. Г. 

5. Керівнику команди провести з учнями цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності і 

зробити відповідні записи в Журналі реєстрації інструктажів.   

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дудчику Л.С. організувати заміну 

уроків Жука Р.Г.  у період з 16.04. по 19.04.2018 року відповідно до розкладу ігор. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

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

З наказом ознайомлені: 

_____________ _____________________                                                                            Л.С.Дудчик 
           (дата)                                              (підпис) 

_____________  _____________________                                                                          А.М.Сметюх 

_____________ _____________________                                                                                  Р.Г.Жук 
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