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НАКАЗ

21.05. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 78

Про призначення відповідальних за 
збереження життя і здоров’я дітей у 
таборі з денним перебуванням «Живчик»

Відповідно до статей 2,16, 31, 33, 35, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
статей 4, 7, 8, 34 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), постанови
Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 422 «Про затвердження Типового положення
про  дитячий  заклад  оздоровлення  та  відпочинку»,  відповідно  до  наказів  управління  освіти
виконавчого комітету Ковельської  міської  ради від 23.04.2018р.  № 168 «Про організацію літнього
оздоровлення та  відпочинку дітей у 2018 році»,  від 02.05.2018р.  № 178 «Про організацію роботи
таборів з денним  перебуванням», від 18.05.2018р. № 210 «Про внесення змін до наказу №178 від
02.05.2018р. «Про організацію роботи таборів з денним перебуванням»  та з метою збереження життя
і здоров’я дітей, дотримання вимог техніки безпеки, організованого проведення екскурсій

НАКАЗУЮ:

1. Покласти персональну відповідальність за  збереження життя  і  здоров’я  дітей під  час  їхнього
перебування у таборі на працівників:

Максимчук
Л.В.,
Філіпчук О.М.,
Горова Л.В.

- відповідальні за безпечне проведення заходів художньо-творчої діяльності; 

Данилич О.В. - відповідальна за періодичний медогляд; збереження і зміцнення здоров’я  учнів;     

Літвінчук Т.С.,
Ярошук І.М.,
Корогод Н.Г.

- відповідальні за дотримання норм харчування дітей та забезпечення  санітарного 
стану їдальні та харчоблоку;

Омелянюк
Ю.І.       

- відповідальний  за збереження життя і здоров’я дітей під час спортивної  
діяльності;  

Сомська В.В.
Літвінчук О.В.
Хомік Н.В.  
Мартинюк 
Л.А.  
Романова С.Ф.
Горькава Г.Д.  
Неделюк А.М.  
Михалевич А.Г
Демчина О.С.  
Каленчук Н.В. 
Кужель Л.М.  
Козуля М.С.
Корнелюк Р.Л. 
Кропива Р.Л.

- відповідальні за збереження життя і здоров’я дітей  під час    проведення екскурсій;
за безпечне проведення виховного процесу, ретельне дотримання правил безпеки, 
санітарних та  протипожежних правил; відповідальні за збереження життя і 
здоров’я дітей під час проведення трудової діяльності;

Маринюк М.А.,
Степанюк 

- відповідальні за чистоту приміщень для розташування загонів табору.
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Н.М.

2. Ознайомити з даним наказом відповідальних осіб.
3. 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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