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НАКАЗ
№ 73

22.04.2014
Про організацію та проведення І-ІІ етапів
військово-спортивної гри «Патріот»

На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від
16.04.2014 № 65 «Про проведення міської військово-спортивної гри
«Патріот» серед допризовної молоді» та на виконання заходів Комплексної
програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, наказу управління
освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від
22.04.2014 №58 «Про організацію та проведення І-ІІ етапів військовоспортивної

гри

«Патріот»

серед

учнів

загальноосвітніх

закладів

Московського району м. Харкова», з метою перевірки рівня підготовленості
молоді до служби у Збройних Силах України, ефективності навчання
школярів за програмою предмета «Захист Вітчизни», рівня організаційної,
методичної та практичної роботи з допризовною молоддю у загальноосвітніх
навчальних закладах м. Харкова
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Слізченко І.М.:
1.1.Організувати і провести І (шкільний) етап військово-спортивної гри
«Патріот».
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До 06.05.2014
1.2.Призначити оргкомітет з проведення І (шкільного) етапу військовоспортивної гри «Патріот» у складі:
- голова – Слізченко І.М., заступник директора з виховної роботи;
- члени оргкомітету – Нестерюк В.Т., викладач предмету «Захист Вітчизни»,
Каневська Н.Г., вчитель фізичної культури.
До 25.04.2014
1.3.Забезпечити контроль за проведенням І (шкільного) етапу військовоспортивної гри «Патріот» згідно з Положенням про проведення міської
військово-спортивної гри «Патріот» серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів м. Харкова.
До 06.05.2014
1.4.Забезпечити участь команди школи в ІІ (районному) етапі військовоспортивної гри «Патріот» на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 128 Харківської міської ради Харківської області.
06.05.2014
2.Кальчевій Ю.С., вчителю інформатики, розмістити цей наказ на сайті
школи.
До 28.04.2014
3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор КЗ «ХСШ №3»

В.І. Косміна

З наказом ознайомлені:
Слізченко І.М. ________________

Каневська Н.Г.________________

Нестерюк В.Т.________________

Кальчева Ю.С.________________

Слізченко І.М.

