ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради

НАКАЗ
11.11.2011

№ 205

Про організацію відвідування
ТРК «Караван» м. Харкова
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 237 від 24.03.2006,
«Про внесення змін до правил проведення туристичних подорожей з учнівською та
студентською молоддю України» та листа Міністерства освіти і науки України від
27.04.2010 року № 1/9-286 « ..щодо організації екскурсійних поїздок», на виконання
листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної
адміністрації від 27.10.201 № 01-38/5615 «Про порядок організації екскурсійних
поїздок та туристських подорожей організованих груп учнівської молоді»
НАКАЗУЮ:
1. Згідно з правилами проведення екскурсій та подорожей дозволити 12.11.2011
року тематичну екскурсію до ТРК «Караван» вихованцям 5 класу в кількості 8
чоловік, а саме:
1

Стебловській Ксенії Романівні

2

Ананьєву Кирилу Олексійовичу

3

Красножону Данилу Максимовичу

4

Сиромятниковій Анастасії Сергіївні

5

Бєлову Олександру Олексійовичу

2

6

Майстренку Михайлу Михайловичу

7

Дуплінату Денису Івановичу

8

Вітковському Денису Андрійовичу

2. Призначити керівником групи Мелет Тетяну Степанівну, класного керівника 5
класу.
3. Відповідальність за життя і здоров’я учнів під час поїздки покласти на Мелет
Тетяну Степанівну, класного керівника 5 класу, Горейко Тетяну Іллівну, вихователя
5 класу.
4. Керівнику групи Мелет Т.С.:
4.1. Оформити документи щодо організації екскурсії у відповідності з вимогами
діючих нормативних документів;
4.2.Провести 12.11.2011 інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями з
відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності;
4.3 Після повернення керівник групи обов’язково доповідає адміністрації школи
про результати поїздки.
5. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М.:
5.2. Провести цільовий

інструктаж з Мелет Т.С., горейко Т.І. з відповідним

записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора по виховній
роботі Степанову О.М.
Директор школи

Н.І. Пенкіна

З наказом ознайомлені:
Степанова О.М.

_____

Мелет Т.С .

______

Горейко Т.І.

______

Степанова О.М., 05746-2-62-17

