
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11 м. Ковеля» 
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E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

 

НАКАЗ 

16.01.2020                                                        м. Ковель                                                          №5 

 

Про участь у міських змаганнях з баскетболу 

серед команд юнаків закладів освіти  

 

Відповідно до річного плану роботи управління освіти та Положення про 

проведення у 2019-2020 навчальному році Спортивних ігор серед школярів ЗЗСО м. Ковеля 

та наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 16.01.2020 

№ 22 «Про  проведення міських змагань з баскетболу серед команд  юнаків закладів освіти», 

з метою популяризації здорового способу життя та розвитку фізичної культури і спорту, 

підвищення рівня фізичної підготовленості та збільшення рухової активності школярів, 

формування команд для участі в обласних змаганнях,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

школи у змаганнях з баскетболу серед юнаків закладів освіти міста, які відбудуться 

у період з 21 січня по 27 січня 2020 року у ЗЗСО «Ліцей №1» та ЗЗСО «Ліцей №11»   

згідно розкладу (додаток до наказу управління освіти № 22 від 16.01.2020р.). 

2. До складу команди включити таких учнів: 

1. Мигаля Назара, 11-А клас 

2. Микийчука Романа, 11-Б клас 

3. Дем’яника Дмитра,   11-Б клас 

4. Поліщука Ярослава, 11-Б клас 

5. Дудчика Дмитра, 11-Б клас 

6. Оксенчука Валерія, 11-Б клас 

7. Мамченка Дмитра, 9-Б клас 

8. Поліщука Юрія, 10 клас 

9. Ткачука Дениса, 8-В клас 

10. Меленчука Артема, 7-Г клас 

11. Мельничука Владислава, 7-Г клас 

12. Смітюха Артема, 7-В клас 

3. Призначити керівником команди  та відповідальним за збереження життя і здоров’я 

дітей  вчителя фізичної культури, керівника гуртка «Баскетбол» Літвінчука М.В. 

4. Керівнику команди до 21.01.2020р. провести цільовий інструктаж з учнями із 

записом у Журналі реєстрації інструктажів.  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

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

 

З  наказом ознайомлені:                                                                                           

_____________      _____________________                                                        А.М. Сметюх 

_____________      _____________________                                                        М.В. Літвінчук 

                      (дата)                                              (підпис) 
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