
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11 м. 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  

10.03.2020                                                  м. Ковель                                         № 26 

 

Про організацію і проведення навчально 

-польових зборів з учнями 11-их класів 

 

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

Положення про допризовну підготовку, відповідно до планів роботи управління освіти та з 

метою практичного закріплення учнями випускних класів навчальної програм та на виконання 

наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради   № 32 від 20.01.2020 

р. "Про організацію і проведення навчально-польових зборів з учнями 11-их класів закладів 

загальної середньої освіти міста" 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 28 по 30 квітня 2020 року польові збори на базі школи шляхом щоденного 

виходу на навчально-польові збори. 

2. Направити на заняття таких учнів 11-ого класу: 

 

11-А (1-ше відділення) 11-Б (2-е відділення) 

  

1. Вербюк Богдан 1. Дем’яник Дмитро 

2. Жигалкін Богдан 2. Дудчик Дмитро 

3. Копелюк Андрій 3. Кавас Артем 

4. Козуб Дмитро 4. Матвійчук Ігор 

5. Мигаль Назар 5. Микийчук Роман 

6. Мокієць Максим 6. Оксенчук Валерій 

7. Морозов Роман 7. Парат Станіслав 

8. Муравець Станіслав 8. Поліщук Ярослав 

9. Рижко Максим 9. Приц Іван 

10. Савлук Андрій  

11. Якимчук Олександр  

 

3. Створити з учнів 11-го класу учбовий загін в кількості 20 чоловік. Командиром взводу 

призначити викладача предмета «Захист Вітчизни», старшину запасу Гаврилюка М.Я., 

заступником команд. взводу Дудчика Дмитра, командирами відділень – 1-го: Муравця 

Станіслава, 2-го: Микийчука Романа.  

4. Форма одягу – польова (куртка, кашкет, ремінь поясний, протигаз, лопата сапера 

чохлі, макет автомата). 

5. Призначити Данилич О.В. медсестрою для контролю за технікою безпеки та надання 

в разі необхідності медичної допомоги. 

6. Призначити Михайлюка А.П., вчителя фізкультури, спортінструктором, для 

проведення спортивно-масової роботи. 

7. Подати Гаврилюку М.Я., викладачу предмета «Захист Вітчизни», на затвердження 

розклад занять, план навчально-польових зборів. 

8. Покласти на Гаврилюка М.Я., викладача предмета «Захист Вітчизни» і особисто на 

кожного учня, залученого на навчально-польові збори, відповідальність за навчання, стан 
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дисципліни, дотримання заходів безпеки і правил дорожнього руху під час переходу до місць 

занять. 

9. Провести під керівництвом Бєлах А.О., викладача основ медичних знань, на базі 

школи і поліклініки практичні заняття з основ медичних знань для дівчат 11 класу.  

10. Заступнику директора з НВР Дудчику Л.С. внести зміни в розклад занять 11 класів з 

метою відпрацювання уроків, які були пропущені під час навчально-польових зборів. 

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Дудчика Л.С. 
 

 
 

Директор  ліцею №11 м.Ковеля                                                          Г.О.Сидорук                 

 

З наказом ознайомлені:        

 

____________        ________________                              Л.С. Дудчик 

 

____________        ________________                              М.Я. Гаврилюк 
(дата)   (підпис) 

 


