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Про проведення XVI етапу довгострокової 
міської туристсько-краєзнавчої Акції 
учнівської молоді м. Києва 
„Пізнай свій край -  пізнай себе”

З метою формування у дітей та молоді сучасного світогляду, творчих 
здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, популяризації 
активних форм краєзнавчої роботи з учнівською молоддю, розвитку духовної 
та фізичної досконалості підростаючого покоління, сприяння профілактики 
злочинності, наркоманії, антисоціальних явищ та у відповідності до листа 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 року за 
№ 1/9-263 і плану роботи КПНЗ „Київський центр дитячо-юнацького 
туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання ” на 2016 рік

НАКАЗУЮ :

1. Провести XVI етап довгострокової міської туристсько-краєзнавчої Акції 
учнівської молоді м. Києва „Пізнай свій край -  пізнай себе”
24 вересня 2016 року.

2. Покласти на Семенюка В.Є., завідуючого краєзнавчо-екскурсійним 
відділом КПНЗ „Київський центр дитячо-юнацького туризму, 
краєзнавства та військово-патріотичного виховання”, відповідальність
за підготовку та проведення Акції.

3. Заступнику директора з методичної роботи Павлюк А.Ю. провести 
цільовий інструктаж з охорони праці з керівниками груп з обов’язковим 

записом у журналі реєстрації інструктажів.



4. Керівникам груп провести цільовий інструктаж з учасниками Акції з 
обов’язковим записом у журналі реєстрації інструктажів з безпеки 
життєдіяльності учнів.

5. Відповідальність за життя та здоров’я учасників Акції несуть керівники 
груп.

6. Умови проведення XVI етапу Акції додаються (Додаток 1).
7. Список методистів і керівників гуртків Закладу, які приймають участь 

у проведенні XVI етапу Акції, додається (Додаток 2).
8. Співробітникам Закладу, які беруть участь у проведенні XVI етапу Акції 

24 вересня 2016 року, надати день відпочинку згідно окремого графіку 
(Додаток 3).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на Наумову О.Ю., 
заступника директора з навчально-виховної роботи.

Директор В. Стешу к

З наказом ознайомлені:


