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НАКАЗ  

 

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                                № 111 

 

Про підготовку та проведення в навчальному закладі  

Олімпійського уроку та Олімпійського тижня з нагоди 

Дня фізичної культури та спорту 

 

На виконання наказу управління освіти  і науки Волинської обласної державної 

адміністрації від 31.08.2018 р. №443 «Про підготовку та проведення Олімпійського уроку та 

Олімпійського тижня з нагоди відзначення в області Дня фізичної культури та спорту», наказу 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 04.09.2018р. № 274 «Про 

підготовку та проведення Олімпійського уроку та Олімпійського тижня з нагоди відзначення у 

місті Дня фізичної культури та спорту», відповідно до Положення про проведення Олімпійського 

уроку в місті з нагоди Дня фізичної культури та спорту, з метою популяризації здорового способу 

життя та розвитку фізичної культури і спорту 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Спланувати та провести в навчальному закладі з 06 по 16 вересня 2018 року фізкультурно-

оздоровчі, спортивно-масові та інформаційно-просвітницькі заходи в рамках 

Всеукраїнського Олімпійського тижня та з нагоди Дня фізичної культури та спорту. 

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

з числа учнів 5-их класів в Олімпійському уроці, який відбудеться 05 вересня 2018 року о 

12.00 год. у міському парку відпочинку імені Лесі Українки відповідно до Положення. 

3. Призначити керівником команди  з числа учнів 5-их класів та відповідальним за 

збереження життя і здоров’я дітей вчителя фізичної культури Михайлюка А.П. 

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

початку проведення змагань і зробити відповідні записи в Журналі реєстрації інструктажів 

з БЖ учнів.. 

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

уроків Михайлюка А.П. 05.09.2018р. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

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