
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

26.04. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 53

Про участь у І етапі 
дитячо-юнацької
військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»)

На виконання листа управління освіти, науки та молоді від 10.10.2017р. № 3532/10/2-17,
наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 10.11.2017р. № 372
«Про  створення  міського  штабу  військово-патріотичної  гри  «Сокіл»  («Джура»)»  та  з  метою
реалізації  завдань  Обласної  цільової  програми національно-патріотичного  виховання  дітей  та
молоді на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10.02.2016 р. № 2/32,

 
НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити участь команди від закладу з числа учнів 9-10 класів у кількості 8 осіб у І
етапі гри «Сокіл» («Джура») 03-04 травня 2018 року.
2.  Затвердити  шкільний  штаб  для  організації  роботи  по  підготовці  до  участі  у  міській
дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)   (додаток 1).
3.  Закріпити  та  затвердити  за  представниками шкільного  штабу  обов’язки  з  підготовки
учасників шкільної команди відповідно до умов проведення обласного етапу гри «Сокіл»
(«Джура») (додаток 2).
4.  Відповідальність  за  своєчасну  підготовку  до участі  у  І  етапі  гри «Сокіл» («Джура»)
покласти на заступника директора з виховної роботи Сметюх А.М.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

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

З наказом ознайомлена:
_____________ _____________________                                                                          А.М.Сметюх 
           (дата)                                              (підпис)

mailto:NVK_11@ukr.net


Додаток №1до наказу 
по НВК "ЗОШ №11-ліцей" м. Ковеля

від 26.04.2018 № 53
Склад шкільного штабу

з підготовки та проведення І  (міського) етапу гри «Сокіл» («Джура»)

1. Сидорук Г.О. – директор закладу;
2. Сметюх А.М. – заступник директора з виховної роботи;
3. Горова Л.В. – педагог-організатор;
4. Стречен Б.Ю. – педагог-організатор;
5. Куліковська А.П. – соціальний педагог;
6. Гаврилюк М.Я., Бєлах А.О.- вчителі предмета «Захист Вітчизни»;
7. Жук Р.Г. – вчитель фізичної культури;
8. Яковініч С.О. – керівник гуртка «Пішохідний туризм»;
9. Возняк О.А., Кучук Н.П. – вчителі історії;
10. Горькава Н.О. – вчителл предмета «Основи здоров’я»;
11. Федорук О.П. – вчитель української мови і літератури.

Додаток №2 до наказу 
по НВК "ЗОШ №11-ліцей" м. Ковеля

від 26.04.2018 №53
Обов’язки членів шкільного штабу з підготовки

учасників команди

1. Сметюх  А.М.,  Горова  Л.В.,  Стречен  Б.Ю.,  Куліковська  А.П.  –   підготовка  до
конкурсу «Ватра»; підбір назви роя, атрибуту, клича (девізу), ройового гасла;  

2. Горова Л.В., Стречен Б.Ю. -  підготовка форми учасників.
3. Гаврилюк М.Я. – підготовка до конкурсу стройової підготовки «Впоряд», змагання

зі стрільби.
4. Яковініч С.О. – підготовка до подолання туристсько-спортивної смуги перешкод та

гри «Пластун».
5. Бєлах А.О., Горькава Н.О. – підготовка до змагання «Рятівник» (теоретичний тур,

практичний тур, швидкісний етап з транспортування потерпілого по дистанції).
6. Жук Р.Г. – підготовка до силового змагання «Перетягування линви».
7. Возняк О.А., Кучук Н.П. – підготовка до інтелектуальної гри «Відун», конкурсу

«Ватра».
8. Куліковська  А.П.,  Сметюх  А.М.,  Федорук  О.П.,  Горова  Л.В.,  Стречен  Б.Ю.  –

підготовка  конкурсного  звіту  «Добре  діло»  (про  виконання  завдань  відповідно
ідейним принципам лицарства). 

9. Сидорук Г.О. – контроль за виконанням обов’язків членів шкільного штабу.
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