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               НАКАЗ 

15.10.2019                              № 224 

 

 Про участь у  Всеукраїнській  

 програмі «Healthy Schoois» :  

 «Заради здорових і радісних школярів» 

 
         Згідно «Концепції розвитку «Школи успішної життєтворчості 

особистості» на 2018-2023 роки» та «Програми розвитку Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 Запорізької міської ради 
Запорізької області на 2018-2023 роки» на виконання листа ЗОДА 

Департаменту освіти і науки від 19.08.2019 №3139/03.2-18 «Про впровадження 

Всеукраїнської програми «Healthy Schoois»,  наказу по закладу від 02.09.2019 

№210 «Про організацію впровадження Всеукраїнської програми  «Healthy 
Schoois» та Всеукраїнського проекту « Join IT», Листа  команди «Healthy 

Schoois»: «Заради здорових і радісних школярів» про реєстрацію закладу 

учасником програми 
 

 НАКАЗУЮ: 
 1.Вважати заклад учасником Програми «Healthy Schoois»: «Заради 

здорових і радісних школярів» у 2019-2020 навчальному  році. 

2. Затвердити  План  активностей зі здорового способу життя закладу на 
2019-2020 н.р. (додаток). 

 3. Педагогу-організатору Савеленко С.М.: 

3.1. Організовувати  роботу класних керівників, педагогів  з виконання Плану 

активностей зі здорового способу життя; 
         Протягом 2019-2020 н.р. 

3.2. Вчасно за звітними періодами надавати  координатору Програми 

Савенковій О.Г. матеріали, які  ілюструють роботу закладу з реалізації Плану 

активностей. 
          Протягом 2019-2020 н.р. 

 4. Координатору Програми Савенковій О.Г.: 

4.1. Подавати звіти з  реалізації  Програми за встановленими періодами на сайт  
команди  «Healthy Schoois»: «Заради здорових і радісних школярів»; 

4.2. Додавати  фото та  відеоматеріали, які ілюструють хід проведених заходів  

зі здорового способу життя у закладі; 



4.3. Інформувати учасників Програми про  додаткові конкурси, що 

проводяться  у  її рамках. 

                  Протягом 2019-2020 н.р. 
 5. Вчителям  інформатики Луці К.М.,  Костусяку В.В.: 

5.1. Надавати допомогу координатору Програми у формуванні звітів; 

5.2.Створити на сайті  закладу  електронну сторінку щодо реалізації  Програми 
«Healthy Schoois»:«Заради здорових і радісних школярів»;  

                Жовтень 2019 

5.3. Розміщувати  на електронній сторінці сайту інформацію  про хід реалізації  

Програми у  закладі (фото звіти, відео, відгуки учасників після проведених 
заходів, виховних годин). 

 6. Заступникам директора Журавльовій В.М., Ковальовій Н.П.: 

6.1. Надавати методичну допомогу координатору проектів у формуванні 

звітів; 
6.2. Здійснювати  згідно  функціоналу контроль за виконанням класними 

керівниками 1-11-х  класів та педагогами плану заходів  за звітними періодами.  

 7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

                         Директор                 О.В. Чумаченко 

 


