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НАКАЗ 

16.10.2018                                                       м. Ковель                                                            №190   

 

Про участь команди школи у  

міських змаганнях з легкої атлетики 

  

Відповідно до річного плану роботи управління освіти та Положення про Спортивні ігри 

школярів закладів загальної середньої освіти м. Ковеля у 2018/2019 н.р., на виконання наказу 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 16.10.2018р. № 354 «Про 

проведення міських змагань з легкої атлетики серед учнів ЗЗСО» та з метою популяризації 

здорового способу життя та розвитку фізичної культури та спорту, росту спортивної 

майстерності, збільшення рухової активності школярів, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

у міських змаганнях  з легкої атлетики в залік Спортивних ігор школярів міста, які 

відбудуться 17 – 18 жовтня 2018 року об 11.00 год. у КЗ «НВК «ЗОШ №13-колегіум» м. 

Ковеля». 

2. Керуватись при підготовці до змагань Положенням про проведення у 2018/2019 н.р. 

Спортивних ігор серед школярів закладів загальної середньої освіти м. Ковеля. 

3. Включити до складу команди  таких учнів:  

 

1. Степанюк Уляну,                6-Б клас 

2. Сарапіну Дарину,               6-Г клас 

3. Савлук Діану,                       11-Б клас 

4. Лазарчук Анну,                   9-Б клас 

5. Головату Олександру,     10-А клас 

6. Кравчук Дарину,               10-Б клас 

7. Гордуна Михайла,           11-Б клас 

8. Кочерещука Владислава, 11-А клас 

 

9.   Ганяка Владислава,    11-А клас 

10. Калініна Дениса,          11-А клас 

11. Дудчика Дмитра,         10-Б клас 

12. Савлука Андрія,            10-А клас 

13. Микийчука Романа,    10-Б клас 

14. Іванову Аліну,               8-Б клас 

15. Кудриль Світлану,       8-Б клас 

16. Луценко Каріну,            7-Б клас 

 

 

4. Призначити керівником команди та відповідальними  за безпеку та збереження життя і   

здоров’я дітей  вчителя фізичної культури Михайлюка А.П. 

5. Керівнику команди провести цільовий інструктаж з учнями з безпеки життєдіяльності під 

час проведення змагань на базі іншого навчального закладу. 

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 ознайомлена: 
__________________________________                                                                      А.М.Сметюх                     

(дата)                                              (підпис) 

mailto:NVK_11@ukr.net

