ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 146

21.06.2012
Про поїздку вихованців школиінтернату на оздоровлення та
відпочинок до США

З метою організації під час літніх канікул змістовного відпочинку
вихованців Сидорова Ігора Миколайовича, Пірятіної Альони Олександрівни,
за запрошенням громадської організації багатодітних сімей «Сім Я»,
враховуючи Згоду начальника Головного управління у справах сім’ї молоді
та спорту Харківської обласної державної адміністрації Перепелиці Д.І. від
11.06.2012 № 1
НАКАЗУЮ:
1.
Направити вихованців інтернату з числа дітей -сиріт

та

дітей,

позбавлених батьківського піклування Сидорова Ігоря Миколайовича,
06.05.1996 р.н., Пірятіну Альону Олександрівну, 22.06.1996 р.н. на
оздоровлення та відпочинок з 25.06.2012 р. по 23.07.2012 р.( виїзд до Києва
25.06.2012 р. та у звортньому напрямі 23.07.2012 р.) до США.
2. Призначити супроводжуючою вихованців до автовокзалу м. Харкова
Сідорову Аллу Миколаївну, вихователя комунального закладу «Кочетоцька
загальноосвітня санаторна школа –інтернат І-ІІІ ступенів» Харківської
обласної ради.
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3. Призначити супроводжуючою вихованців до аеропорту «Бориспіль»
(Київська обл.) та у зворотному напрямі Саніну Н.В., керівника групи,
директора

Комунального

загальноосвітня

санаторна

закладу

«Сахновщинська

школа-інтернат

І-ІІ

ступенів»

спеціальна
Харківської

обласної ради (згідно заяви-згоди, завіреної нотаріально).
4. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час
переміщення за кордоном та зобов’язання повернути дитину до України
після закінчення терміну перебування за кордоном на керівника групи дітей –
Саніну Н.В., директора Комунального закладу «Сахновщинська спеціальна
загальноосвітня

санаторна

школа-інтернат

І-ІІ

ступенів»

Харківської

обласної ради
5.Керівнику групи Саніній Н.В. провести з вихованцями необхідний
інструктаж з питань суворого дотримання правил безпеки під час перевезень
та відпочинку.
6. Лікарю школи Волох Л.Л.забезпечити Сидорова І.М.,Пірятіну А.О.
медичними картками та довідкою про епідемоточення.
7. Витрати на організацію поїздки до м. Києва та у зворотному напрямі
вихованців та керівника , переліт дітей до США та повернення у Україну,
екскурсійне обслуговування, харчування, проживання та оплату страхового
полісу на дітей в США віднести за рахунок запрошуючої сторони.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 21.06.2012 № 146 ознайомлені:
Волох Л.Л..

_______________

Сідорова А.М.

_______________

Саніна Н.В.

________________

Пенкіна, 05746-262-17

