
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 

20.04. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 50 

 

Про участь команди школи у  

міських змаганнях «Старти надій» 

 

Відповідно до річного плану роботи управління освіти та Положення про проведення у 2016-

2017 навчальному році Спортивних ігор серед школярів закладів загальної середньої освіти  м. 

Ковеля, на виконання наказу управління освіти від 18.04.2018р. № 161 «Про проведення міських 

змагань «Старти надій», з метою популяризації здорового способу життя та розвитку фізичної 

культури і спорту, формування команд для участі в обласних змаганнях, 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з  виховної роботи Сметюх А.М. забезпечити участь команди школи 

у міських змаганнях «Старти надій», які відбудуться з 24 по 25 квітня 2018 року об 11.00 

год. у КЗ «НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №13-колегіум». 

2. Включити до складу команди  таких учнів: 

 

1. Кудриль Світлану, 7-Б клас 8. Кузьмінця Ігора, 7-Г клас 

2. Орловську Анну, 7-А клас 9. Гоцик Уляну,  7-В клас 

3. Андросюк Вікторію, 7-А клас 10. Гордуна Дмитра, 7-Б клас 

4. Арсеника Арсена, 7-Б клас 11. Матвіюка Андрія, 7-А клас 

5. Оніщука Богдана, 7-Г клас 12. Тимченка Нікіту, 7-Б клас 

6. Касьяна Владислава, 7-В клас 13. Оксеньчук Ольгу, 7-В клас 

7. Кабаочука Дениса , 7-Б клас 14. Оксенчук Ірину, 7-Б клас 

 

3. Призначити керівником команди  та відповідальним за збереження життя і здоров’я дітей 

вчителя фізичної культури Михайлюка А.П. 

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

уроків Жука Р.Г. 24.04.2017 р. 

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

24.04.2018 р. і зробити відповідні записи в Журналі реєстрації інструктажів з БЖ. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

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

 

З наказом ознайомлені: 

_____________ _____________________                                                                                Р.А.Гусак  
           (дата)                                              (підпис) 

_____________  _____________________                                                                           Л.С.Дудчик 

            (дата)                                              (підпис) 

_____________ _____________________                                                                          А.М.Сметюх  
           (дата)                                              (підпис) 
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