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НАКАЗ  

01.04.2019                             м. Ковель                                                       № 30 

 

Про участь команди школи  

у міських змаганнях зі спортивного  

орієнтування серед учнівської молоді 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської 

ради, станції юних туристів, на підставі наказу управління освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради  від 29.03.2019р. № 134 «Про організацію та проведення міських змагань 

зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді» та з метою популяризації туризму, 

залучення молоді до занять туризмом, фізкультурою і спортом, формування навиків здорового 

способу життя, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

у міських змаганнях зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді, які відбудуться 

12 квітня 2019 року об 11.00 год. на спортивній карті  с. Зелена. 

2. Включити до складу команди таких учнів: 

1. Цимбалюка Антона, 11-А клас 8.   Романову Ангеліну, 7-В клас 

2. Чупака Максима, 11-А клас 9. Мінчук Олександру , 7-В клас 

3. Калапуц Анастасію,  11-Б клас 10. Калапуца Дениса, 6-А клас 

4. Тетерука Віталія, 11-Б клас 11. Гузя Олександра, 6-А клас 

5. МизовецьОлександру, 11-Б клас 12. Юхимчук Дарину, 6-А клас 

6. Оксенчук Яну,  11-Б клас 13. Артемука Дмитра, 5-А клас 

7. Ляшук Софію, 11-Б клас 14. Сороку Олександра, 5-Б клас 

   15. Будніка Артема, 5-В клас 

 

3. Призначити керівником команди та відповідальною за безпеку та охорону життя і здоров’я 

дітей вчителя географії Яковініч С.О. 

4. Керівнику команди до 12.04.2019 р. провести з учнями цільовий інструктаж з безпеки 

життєдіяльності під час проведення змагань за межами навчального закладу. 

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

уроків Яковініч С.О. у п’ятницю, 12.04.2019 р. 

6. 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 

 

 

З наказом ознайомлений: 

_____________   _____________________                                 А.М. Сметюх 

 

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