ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 132

30.05.2012
Про
направлення
учнів
комунального закладу «Кочетоцька
загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів» Харківської
обласної ради до дитячого
оздоровчого табору «АІСТ»

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від
21.04.2010 № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 20102015 роках», наказів Головного управління освіти і науки Харківської
обласної державної адміністрації від 03.05.2012 № 252 «Про організацію
літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році», від 17.05.2012 №
284 «Про організацію та проведення літнього відпочинку та оздоровлення
учнів (вихованців) шкіл-інтернатів обласного підпорядкування влітку 2012
року, наказу по комунальному закладу «Кочетоцька загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Харківської обласної ради

від

11.05.2012 № 112 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку
вихованців

школи-інтернату

у

2012

році»,

з

метою

забезпечення

повноцінного відпочинку й оздоровлення вихованців навчальних закладів
інтернатного типу, створення належних умов для освітньої, культурно-
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виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час
літніх канікул 2012 року

НАКАЗУЮ:
1.Направити вихованців закладу з числа дітей-сиріт та дітей. позбавлених
батьківського піклування в дитячий оздоровчий табір «АІСТ» в кількості 12
чоловік з 01.06.2012 по 30.06.2012, а саме:
•

Карпова Даниїла Юрійовича,учня 5 класу;

•

Пірятіну Альону Олександрівну, ученицю 7 класу;

•

Галіч Вікторію Ігоріівну, ученицю 7 класу;

•

Сидорова Ігоря Миколайовича, учня 8 класу;

•

Дунаєву Наталію Павлівну, випускницю 9 класу;

•

Іваненко Анастасію Андріївну, ученицю 9 класу;

•

Рощупкіну Наталію Анатоліївну, випускницю 9 класу;

•

Рубцова Артема Олександровича, випускника 9 класу;

•

Чистякову Надію Вікторівну, випускницю 9 класу;

•

Зюбан Євгенію Сергіївну, ученицю 11 класу;

•

Маслянчука Олексія Юрійовича, учня 11 класу;

•

Носка Олександра Олександровича, учня 11 класу;

2. Призначити вихователями на період перебування дітей в таборі:
•

Бабуту Тамару Іванівну, вчителя початкових класів школиінтернату;

•

Горейко Тетяну Іллівну, вихователя школи-інтернату
З 01.06.2012 по 10.06.2012
• Калтухчан Олену Борисівну, вихователя школи-інтернату;
• Чудик Лілію Василівну, вихователя школи-інтернату
З 11.06.2012 по 20.06.2012
• Сідорову Аллу Миколаївну, вихователя школи-інтернату;
• Коломоєць Ольгу Михайлівну, вихователя школи-інтернату
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З 21.06.2012 по 30.06.2012
3. Покласти відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей під час
перебування в ДОТ «АІСТ» на вихователів.
4. Призначити супроводжуючою дітей під час поїздки до дитячого
оздоровчого табору «АІСТ» Бабуту Т.І., вчителя початкових класів.
5. Провести 01.06.2012 інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями з
відповідним

записом

у

журналі

реєстрації

інструктажів

з

безпеки

життєдіяльності.
Бабута Т.І, вчитель початкових класів
6. Забезпечити вихованців необхідним пакетом документів.
Кащавцев К.К., соціальний педагог,
31.05.2012
7. Провести 01.06.2012 цільовий інструктаж з Бабутою Т.І., вчителем
початкових класів, Горейко Т.І., вихователем, з відповідним записом у
журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.
Степанова, О.М., заступник директора по виховній роботі
8. Забезпечити вихованців медичними картками, довідками про щеплення та
епідеміологічне оточення.
Волох Л.Л., лікар
31.05.2012
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І. Пенкіна

Оригінал підписано
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З наказом від 30.05.2012 № 132 ознайомлені:
Степанова О.М.

______________

Волох Л.Л..

______________

Бабута Т.І...

______________

Горейко Т.І..

______________

Калтухчан О.Б.

______________

Чудик Л.В.

______________

Сідорова А.М.

______________

Коломоєць О.М.

______________

Кащавцев К.К.

______________

Пенкіна., 05746-262-17

