
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ  

12.11.2018                                                          м. Ковель                                                        №205 

 

Про участь команди школи  

у фестивалі «Нащадки козацької слави» 

 

Відповідно до Положення про спортивні ігри школярів міста у 2018/2019 н.р, згідно наказу 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 08.11.2018 р.    № 398 «Про 

проведення міського фестивалю «Нащадки козацької слави»» та з метою популяризації 

здорового способу життя, активізації національно-патріотичного виховання, підвищення рівня 

фізичної підготовленості та збільшення рухової активності школярів, формування стійких 

мотивацій до самостійних занять фізичною культурою і спортом, відродження національних 

традицій та культурної спадщини українського народу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

у фестивалі «Нащадки козацької слави»,  який відбудеться 15 листопада 2018 року о 12.00. 

год. у КЗ «Ковельська дитячо-юнацька спортивна школа імені                 І. Кондратовича». 

2.  Включити до складу команди таких учнів: 

1) Петрука Олександра, 5-А клас 8) Гоцик Уляну, 8-В клас 

2) Ягодинець Юлію, 5-А клас 9) Корнійчука Сергія, 9-А клас 

3) Головату Софію, 6-А клас 10) Тищук Яну, 9-Б клас 

4) Романюка Владислава, 6-А клас 11) Микийчука Романа, 10-Б клас 

5) Дубій Тетяну, 7-Б клас 12) Кравчук Дарину, 10-Б клас 

6) Головчича Даниїла, 7-Б клас 13) Касьяна Владислава, 8-В клас 

7) Арсеніка Арсена,  8-Б клас   

 

3. Керуватися при підготовці до фестивалю Положенням про проведення  Спортивних ігор 

серед школярів ЗЗСО міста Ковеля у 2018/2019 н.р. 

4. Призначити керівником команди та відповідальним за безпеку та охорону життя дітей  

вчителя фізичної культури Михайлюка А.П. 

5. Провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проведення спортивно-

масових заходів на базі інших закладів. 

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 
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