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Н А К А З

14.01.2019									           № 2

Про проведення районних змагань 
з міні-футболу серед учнів закладів
загальної середньої освіти 
Київського району

Згідно з Положенням про проведення змагань шкільних ліг з видів спорту серед учнів закладів загальної середньої освіти міста Харкова                        у 2018/2019 навчальному році під гаслом «Від команди школи – до команди майстрів», затвердженим Департаментом освіти Харківської міської ради, Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради,         з метою створення умов для організації дозвілля дітей і молоді, виховання підростаючого покоління на славних традиціях Харківського спорту, формування здорового способу життя серед молодого покоління, розвитку       і популяризації футболу в Київському районі, виявлення перспективних                   та обдарованих дітей


НАКАЗУЮ:


       1. Методисту методичного центру Свідєрській Н.П.:
       1.1. Організувати проведення районних змагань з міні-футболу серед   дівчат закладів загальної середньої  освіти за графіком (додаток).
До 16.01.2019 
       1.2. Надати закладам загальної середньої освіти  необхідну методичну допомогу в підготовці та проведенні районних змагань.
До 16.01.2019
       1.3. Про підсумки змагань повідомити начальника Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради  в день проведення змагань.
                                                                                                   За графіком змагань
        2. Керівникам Харківської гімназії № 1 Харківської міської ради Харківської області (Романовій О.В.), Харківської загальноосвітньої школи     І-ІІІ ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області (Ткачовій К.І.), Харківського технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради Харківської  області (Денисюк Л.І.), Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області (Касеко І.І.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Харківської міської ради Харківської області (Жовтун Т.С.), Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області (Дементьєвій І.П.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100 імені А.С. Макаренка Харківської міської ради Харківської області (Ткач В.В.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 110 Харківської міської ради Харківської області (Уліцькій О.М.), Харківської загальноосвітньої школи       І-ІІІ ступенів № 164 Харківської міської ради Харківської області          (Борщик Л.М.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 165 Харківської міської ради Харківської області (Єфіменко І.В.), Харківської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 166 «Вертикаль» Харківської міської ради Харківської області (Коломієць С.Р.), Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 170 Харківської міської ради Харківської області        (Шойхету Г.Й.):
2.1.  Забезпечити участь команд в районних змаганнях з міні-футболу (графік додається).
Згідно з графіком
         2.2. Призначити наказом відповідальних осіб за життя та здоров’я учасників районних змагань з міні-футболу, які забезпечать прибуття учнів    на змагання та повернення їх до закладів загальної середньої  освіти. 
За графіком змагань
          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».
У день виходу команди відповідно до графіку
        2.4. Забезпечити наявність медичного допуску учнів до районних змагань.
До 16.01.2019
         3. Керівникам Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ № 17 Харківської міської ради Харківської області (Касеко І.І.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 165 Харківської міської ради Харківської області (Єфіменко І.В.),:
         3.1. Забезпечити належні умови проведення районних змагань                    з міні-футболу серед дівчат закладів загальної середньої  освіти.
За графіком змагань
         3.2. Призначити відповідальних осіб за підготовку спортивних споруд              до районних змагань, дотримання учасниками норм і правил експлуатації спортивних споруд та футбольних воріт.
До 16.01.2019
         3.3. Забезпечити присутність медичної сестри під час проведення районних змагань.
Згідно з графіком
         4. Методисту лабораторії комп’ютерних технологій в освіті               Пухліцькій Д.Б. розмістити даний наказ на сайті Управління освіти адміністрації Київського району.
                                                                                                                      15.01.2019
         5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора методичного центру  Управління  освіти  Настенко І.В.


Начальник  Управління  освіти  			                 Т.В.КУЦЕНКО

Настенко  І.В.





Свідєрська 


З наказом  ознайомлені:

Пухліцька Д.Б.
Касеко  І.І.
Свідєрська Н.П.
Коломієць С.Р.
Борщик Л.М.
Романова О.В.
Денисюк  Л.І.
Ткач В.В.
Дементьєва І.П.
Ткачова К.І.
Єфіменко І.В.
Уліцька О.М.
Жовтун Т.С.
Шойхет Г.Й.










