
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  

 

20.01.2020                             м. Ковель                                                             № 8 

 

Про відрядження для участі у І-ІІ турах 

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів 

 

Відповідно до наказу обласного управління освіти і науки від 21 листопада 2019 року 

№ 632 та наказів управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 

19.12.2019р. № 459, від 20.01.2020 №27 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Відрядити 26 січня 2020 року у м. Луцьк для участі в І-ІІ турах ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів: 

 

Дем’яника Дмитра Миколайовича 11-Б клас 

Хотинець Дар’ю Олександрівну 9-Б клас 

 

2. Вчителю математики ліцею №11 м. Ковеля, Бешті Надії Яківні, та вчителю хімії 

ліцею №11 м. Ковеля, Ковалець Наталії Володимирівні, повідомити учнів про дату та час 

виїзду учасників конкурсу-захисту (о 7.30 год автобусом від управління освіти виконавчого 

комітету Ковельської міської ради).  

3. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів у дорозі та під час 

олімпіади покласти на супроводжуючих вчителів: Янчук Світлану Григорівну, вчителя 

фізики СШ І-ІІІ ст. №3 ім. Лесі Українки, Плєшкову Ольгу Володимирівну, вчителя 

англійської мови КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки», Нікітчика Руслана 

Андрійовича, вчителя технічної праці КЗ «НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №13-колегіум» м. Ковеля». 

4. Призначити Нікітчика Р.А. супроводжуючим і відповідальним за збереження 

життя і здоров’я Демʼяника Дмитра, який бере участь в ІІ турі олімпіади з математики, що 

проходить у м. Луцьку 26.01.2020  р. і писатиме контрольну роботу в рамках участі у 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

5. Фінансування витрат на поїздку учнів проводить бухгалтерія управління освіти 

м.Ковеля. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

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

 

З наказом ознайомлені: 

 

_____________   _____________________                                 Н.Я. Бешта 

 

_____________   _____________________                                 Н.В. Ковалець 
(дата ознайомлення)                (підпис) 

mailto:NVK_11@ukr.net

