
Відділ освіти
Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області 

Забродівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області

НАКАЗ

12.06.2018 Заброди № ЛУ

Про організацію навчально-тематичної 
екскурсії до Сковородинівки

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про охорону дитинства», наказів Міністерства освіти і науки України від
26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2018 за № 100/31552, від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 
закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листа Міністерства освіти і 
науки України від 16.06.2014 № 1/9 319 «Про використання Методичних 
матеріалів щодо організації навчання, перевірки знань, проведення 
інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»,, Інструкцією 
щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та 
студентською молоддю, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 
України від 02.10.2014 № 1124, листа Міністерства освіти і науки України від 
27.04.10р. № 1/9-286 (рекомендації щодо порядку організації екскурсійних 
поїздок організованих груп учнівської та студентської молоді для використання 
навчальними закладами); листів Головного управління освіти і науки від 
27.10.10р. № 01-35/5615 «Про порядок організації екскурсійних поїздок та 
туристських подорожей організованих груп учнівської молоді», наказу 
Харківської державної адміністрації Департаменту науки і освіти від 21.05.2013 
№ 329 «Про організацію екскурсійних поїздок та туристських подорожей 
організованих груп учнівської молоді», забезпечуючи реалізацію державної 
політики в галузі охорони дитинства, з метою збереження життя і здоров’я 
учнів під час проведення навчально-пізнавальної екскурсії» та з метою 
підвищення пізнавальної активності учнів, розширення світогляду, організації 
змістовного відпочинку школярів у пришкільному таборі «Сонечко»

НАКАЗУЮ:
1 .Організувати екскурсію до Сковородинівки.

14.06.2018
2.Керівником групи призначити Гарбуз А.В.
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3. Призначити відповідальними за життя та здоров'я дітей таких вчителів: 
Федорова Л.М. -  1-2 класи

Заратуйко О.П. -  3-4 класи 
Гарбуз А.В. — 5-9 класи

4. Керівникам групи:
1 )Провести з учнями цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності та бесіду 

щодо запобігання всіх випадків дитячого травматизму
До 14.06.2018

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за

Директор Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів


