БОГОДУХІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
14.11.2017

Богодухів

№230

Про направлення делегації
Богодухівської гімназії №1
на Міжнародний форум
асоційованих шкіл ЮНЕСКО
Відповідно до інформаційного листа Ліцею міжнародних відносин
№51 від 27.10.2017 «20 років з ЮНЕСКО. Цінності та пріоритети на шляху
до сталого розвитку», з метою залучення учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО
до конструктивної дискусії щодо визначення цінностей та пріоритетів на
шляху до сталого розвитку та безпечного світу
НАКАЗУЮ:
1. Направити учнів 9-А та 10 класів гімназії (список додається) до міста
Києва для участі у Міжнародному форумі асоційованих шкіл ЮНЕСКО
З 15.11.2017 по 17.11.2017 року
2. Призначити керівником групи вчителя біології Супрун Тетяну Василівну.
3. Покласти відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів на
керівника групи Супрун Т.В.
4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мирошниченку М.С.
провести інструктаж керівника групи з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності під час зустрічі з дітьми, згідно з вимогами Положення про
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 01.08.2001 р. № 563 та здійснити відповідний запис в
журналі реєстрації інструктажів.
До 15.11.2017
5. Керівнику групи провести з учнями цільовий інструктаж з питань
дотримання правил безпеки життєдіяльності під час поїздки, з відповідною
реєстрацією в журналі встановленого зразка.
До 15.11.2017
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник директора
з навчально-виховної роботи
Тарасенко

М.С. Мирошниченко

З наказом від 14.11.2017 №________ ознайомлені:
Мирошниченко М.С.
Супрун Т.В.

Додаток
до наказу
Богодухівської гімназії № 1
Богодухівської районної ради
Харківської області
від 14.11.2017 № _______
Список учнів 9-А та 10 Богодухівської гімназії №1
Богодухівської районної ради Харківської області, які направлені до
міста Києва Міжнародний форум асоційованих шкіл ЮНЕСКО
З 15 листопада 2017 року по 17 листопада 2017 року
№
з/п
1.
2.
Тарасенко

Прізвище, ім’я, по батькові
Суялко Вікторія Андріївна
Гайдук Анастасія Миколаївна

Клас
9-А
10

