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НАКАЗ

15.05. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 60

Про завершення вивчення предмета 
«Захист Вітчизни» у 2017/2018 н. р.

8 учнів-юнаків 11-их класів закінчили предмет «Захист Вітчизни» за програмою 2015 року в 
кількості 105 годин, із них 18 годин в період проведення навчально-польових занять. 

Всі юнаки закінчили вивчення допризовної підготовки з достатнім і високим рівнем 
навчальних досягнень, із них 6 (74%) мають високий рівень, 2 (26%) – достатній рівень.

Виходячи з вищевикладеного, 

НАКАЗУЮ:

1. Вважати завершення вивчення предмета «Захист Вітчизни» за 105-годинною програмою з 
таким рівнем навчальних досягнень.

№ з/п Прізвище, ім’я учня Підсумковий бал
1. Власюк Юрій         10 
2. Гаврилюк Олег         10
3. Гудзей Дмитро         11     
4. Пархомук Аркадій         11  
5. Степанюк Денис         11

      6. Оксенчук Вадим         11
      7. Павлович Михайло         9
      8. Павлович Богдан         8

      2.   Занести в атестат про середню освіту по закінченні  школи рівень навчальних   досягнень 
            юнаків і дівчат з предмета «Захист Вітчизни» і дівчат з основ медичних знань з 
            урахуванням оцінок з цивільного захисту за 10 клас.
      3.  За відмінні успіхи, активну участь в громадському та спортивному життя школи,  

       особисту дисциплінованість:
   а) нагородити Похвальною грамотою Гудзея Дмитра,
   б) оголосити подяку Оксенчуку Вадиму .

      4.  Рекомендувати до вступу у військовий навчальний заклад  Пархомука Аркадія
      5.  Підготувати викладачу предмета «Захист Вітчизни» Гаврилюку М.Я. виписку з 

 балами рівня навчальних досягнень, з внесенням пунктів 1-4 даного наказу, і 
 направити її у Ковельський ОМВК і управління освіти м. Ковеля.

 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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