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Н А К А З

20.05.2019									                   № 136

Про проведення дитячо-юнацької 
військово - патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») у пришкільних таборах
відпочинку закладів загальної середньої 
освіти Київського району

Відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою  Кабінету Міністрів  України від 17 жовтня 2018 року № 845, та з метою подальшого розвитку форм і методів виховної роботи в роях та закладах освіти в цілому, підвищення якості національно - патріотичного виховання, з метою створення умов для організації дозвілля дітей у пришкільних таборах 


НАКАЗУЮ:


1. Методисту методичного центру Уляк Д.К.:
         1.1. Організувати проведення районних кущових  змагань дитячо-юнацької військово - патріотичної гри  «Сокіл» («Джура») на базі пришкільних таборів  відпочинку закладів загальної середньої освіти № 5,  37, 55, 164.
	                     07.	06.2019 
          1.2. Провести фінальні змагання дитячо-юнацької військово - патріотичної гри  «Сокіл» («Джура») серед переможців кущових змагань на базі Харківської гімназії № 55.
10.06.2019
	
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів та форм власності:
          2.1. Забезпечити участь команд учнів 3-4 класів у районних змаганнях                   дитячо-юнацької військово - патріотичної гри  «Сокіл» («Джура») серед пришкільних таборів відпочинку. 
07.06.2019
          2.2. Призначити наказом відповідальних осіб за збереження життя                     та здоров’я учасників районних змагань, які забезпечать прибуття учнів на змагання та повернення  їх до закладів загальної середньої освіти. 
07.06.2019
10.06.2019
2.3. Організувати проведення відповідальними особами цільового інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями із записом у «Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності».
07.06.2019
10.06.2019
         2.4. Забезпечити наявність медичного допуску учнів до районних змагань.
	                                   До	 07.06.2019
3. Керівникам Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 (Ткачовій К.І.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 (Жовтун Т.С.), Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області (Дементьєвій І.П.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 164 (Борщик Л.М.):
3.1.Забезпечити належні умови проведення   дитячо-юнацької військово - патріотичної гри  «Сокіл» («Джура») на базі пришкільних таборів відпочинку.  
07.06.2019
10.06.2019
3.2. Призначити відповідальних осіб за підготовку спортивних споруд для районних змагань, дотримання учасниками норм і правил експлуатації спортивних споруд.
До 07.06.2019
3.3. Забезпечити присутність медичного працівника під час проведення районних змагань.
07.06.2019
10.06.2019
4.Методисту методичного центру Саприкіній М.А.,  яка виконує обов’язки завідувача ЛКТО, розмістити цей наказ на сайті  Управління освіти.
29.05.2019
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора методичного центру Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Настенко І.В.


Начальник Управління  освіти  			                         Т.В. КУЦЕНКО


Настенко І.В.



Уляк
































З наказом Управління освіти від 20.05.2019 року № 136 «Про проведення дитячо-юнацької військово - патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у пришкільних таборах закладів загальної середньої освіти Київського району ознайомлені:

Саприкіна М.А.
Уляк Д.К.
Борщик Л.М.
Вєдяєва О.В.
Гряник О.Г.
Дементьєва І.П.
Денисюк  Л.І.
Д’якова І.А.
Єфіменко І.В.
Єфіменко О.Г.
Жовтун Т.С.
Касеко І.І.
Коломієць С.Р.
Назарова О.В.
Прибиловська Н.В.
Ричкова Л.В.
Романова О.В.
Ткач В.В.
Ткачова К.І.
Уліцька О.М.
Уткіна О.А.
Черевань І.І.
Шепель С.Ю.
                                                     
                                             	   

