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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,  

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua   
  

 

НАКАЗ 

від 24 травня 2018 року       № 376/о 

 

Про організацію роботи профільних 

загонів фізкультурно-спортивного напрямку 

«Літня фітнес-школа 2018» 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 08 травня 2018 року № 222 «Про організацію відпочинку 

дітей влітку 2018 року» та з метою якісної організації та роботи Літньої 

фітнес школи фізкультурно-спортивного напрямку 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам навчальних закладів НВО № 20 Колосовій С. О.,                   

НВО № 31 Тиханській Т. І., ЗОШ № 3 Бик С. С.: 

1.1 Створити на базі дитячих закладів відпочинку з денним 

перебуванням профільні загони «Літня фітнес-школа 2018» з 

фізкультурно-спортивним напрямком. 

1.2 Розробити план заходів, що проводитимуться у загонах 

фізкультурно-спортивного напрямку «Літня фітнес-школа 2018». 

1.3 Розробити план-сітку роботи загонів фізкультурно-спортивного 

напрямку «Літня фітнес-школа 2018». 

1.4 Створити належні умови для перебування учнів інших навчальних 

закладів на базах дитячих закладів відпочинку з денним 

перебуванням у загонах фізкультурно-спортивного напрямку «Літня 

фітнес-школа 2018» за згодою та письмовою заявою батьків учнів та 

за наявності медичної довідки; 

1.5 Забезпечити безпечне перебування дітей на базі дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням та безумовне дотримання 

санітарних, протипожежних правил та порядку проведення 

екскурсій; 

1.6 Забезпечити організацію харчування учасників профільних загонів 

відповідно до діючих нормативних вимог. 



1.7 Визначити педагогічних працівників відповідальних за роботу у 

загонах фізкультурно-спортивного напрямку «Літня фітнес-школа 

2018». 

2. Керівникам навчальних закладів: ЦДЮТ Фразіс Т. Ф., НВО № 17 

Шевченко Н. О.: 

2.1 забезпечити роботу педагогічних працівників у загонах 

фізкультурно-спортивного напрямку «Літня фітнес-школа 2018»,     

а саме: 

- Нестеренко К. О (НВО №17) у загоні фізкультурно-спортивного 

напрямку «Літня фітнес-школа 2018» на базі НВО №31. 

- Сергєєвої О. В. (ЦДЮТ) у загоні фізкультурно-спортивного напрямку 

«Літня фітнес-школа 2018» на базі НВО №20. 

- Коваленко Л. Л.(ЦДЮТ) у загоні фізкультурно-спортивного напрямку 

«Літня фітнес-школа 2018» на базі НВО №3. 

3. Заступнику директора КЗ «ЦДЮТ» Сілант’євій Є. Е.: 

3.1. Взяти під особистий контроль роботу загонів фізкультурно-

спортивного напрямку «Літня фітнес-школа 2018» на базі НВО №31,   

НВО №20, ЗОШ №3 

3.2. Надати посильну допомогу в організації та проведенні заходів у 

загонах фізкультурно-спортивного напрямку «Літня фітнес-школа 2018» 

на базі НВО № 31. 

4. Головному бухгалтеру Централізованої бухгалтерії управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького (Шевяковій О.Л.) та бухгалтерії   

НВО № 17 заробітну плату педагогам, задіяним у роботі загонів 

фізкультурно-спортивного напрямку «Літня фітнес-школа 2018» зберегти 

за основним місцем роботи. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти                                                    Л. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сілант’єва 095-94-56-716 


