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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

05 квітня 2019 року
Борислав
№ 93



Про організацію і проведення трьохденних навчально-польових зборів з учнями  11-х класів закладів загальної середньої освіти міста у 2018/19 навчальному році та затвердження Положення про їх проведення

Відповідно до ст.36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу”, Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року №1770, беручи до уваги Типову освітню програму закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджену наказом Міністерства освіти і науки від 20 квітня 2018 року № 406, беручи до уваги клопотання відділу освіти міської ради від 01 березня 2019 року №01-18/177, та для закріплення набутих знань учнями 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста з предмета „Захист Вітчизни” за період навчання, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відділу освіти Бориславської міської ради спільно з Дрогобицько-Бориславським районним військовим комісаріатом провести трьохденні навчально-польові збори з учнями 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста:
1.1) з 24 до 26 квітня 2019 року провести збори для юнаків 11-х класів закладів загальної середньої освіти на стадіоні КП „Спортивно-оздоровчий комплекс „Нафтовик”;
1.2) організовувати вивчення основ медичних знань для дівчат 11-х класів у такому порядку:
- 24, 25 квітня 2019 року - у закладах загальної середньої освіти під керівництвом викладачів медико-санітарної підготовки;
- 26 квітня 2019 року провести практичне закріплення набутих знань і навичок.    

2. Затвердити Положення про проведення трьохденних навчально-польових зборів для учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста, що додається.

3. Зобов`язати начальника відділу освіти міської ради Е.Качмарчик, керівників закладів загальної середньої освіти:  
3.1) підготувати навчально-матеріальну базу для проведення навчально-польових зборів;

3.2) підготувати і затвердити план заходів з питань підготовки і проведення навчально-польових зборів, видати відповідний наказ.

4. В.о. начальнику управління культури, фізичної культури та спорту міської ради Р.Тарнавському, директору Комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради В.Головчаку, згідно із заявками викладачів допризовної підготовки юнаків, надавати допомогу в проведенні занять, спортивних змагань, виховних заходів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів. 



Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський



















