
Комунальний заклад  

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат  “Дивосвіт”»  

Харківської обласної ради 
 

 

НАКАЗ 
 

06.10.2020                                        Люботин                  № 138 

  

Про   виїзд групи учнів 

до м. Харкова 

 
З метою реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, 

затвердженої Указом Президента України від 13 травня 2019 року  № 286/2019 

та з метою забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дітей, 

їх знайомства з історією та культурою м. Харкова, 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити  групу учнів (вихованців) 6-Б і 8-Б класів у кількості 40 осіб 

(додаток 1) на екскурсію до м. Харкова (балка Саржин Яр – Центральний парк 

культури і відпочинку ім. М. Горького). 

 07.10.2020 

2. Супроводжувати дітей доручити вихователю 6-Б класу Руденко Ользі 

Миколаївні, класному керівникові 6-Б класу Бушковській Юлії Олексіївні, 

вихователю 8-Б класу Кучмі Валентині Михайлівні, класному керівникові 8-Б 

класу Самотой Ірині Володимирівні,  поклавши на них відповідальність за 

збереження життя та здоров’я дітей під час поїздки. 

07.10.2020 

3.  Заступнику директора з виховної роботи  Лампанченко Катерині 

Вікторівні провести інструктаж з  Руденко О. М., Бушковською Ю. О., Кучмою 

В. М., Самотой І. В.  з правил  безпеки життєдіяльності під час пішохідних 

екскурсій та дорожньо-транспортного руху, під час перевезення шкільним 

автобусом. 

06.10.2020 

4. Вихователям Руденко О. М. і Кучмі  В М. забезпечити проведення з учнями 

(вихованцями) та документальне оформлення  цільового інструктажу з 

безпеки життєдіяльності під час пішохідних екскурсій та дорожньо-

транспортного руху, під час перевезення шкільним автобусом. 

                                                                                                            06.10.2020 

5.  Руденко О. М., Бушковській Ю. О., Кучмі В. М., Самотой І. В.:   



2 
 

5.1. У разі  нещасного випадку  організувати надання першої домедичної 

допомоги потерпілому та його доставку (за необхідності) до закладу охорони 

здоров’я та повідомити директора закладу. 

Негайно 

5.2. У разі виникнення технічних проблем повідомити адміністрацію закладу.   

Негайно 

6.  Медичній сестрі Долинській Л. А.  здійснити супровід дщітей на час виїзду. 

                                                                                                                07.10.2020 

7. Медичній сестрі Долинській Л. А. провести медичний огляд водія 

Ігоніна В. В. 

                                                                                                                   07.10.2020 

8. Доручити перевезення дітей до м. Харкова та у зворотному напрямку  водію 

Ігоніну Валерію Володимировичу. 

                                                                                                                   07.10.2020 

9. Заступникові директора Тимошенку Миколі Вікторовичу провести 

технічний огляд автомобіля перед виїздом. 

07.10.2020 

10.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор                                                                         Світлана ВОЛЧКОВА 


