УКРАЇНА
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_____________________________________________________________________
від 31.08.2021 року

№ 268-О
НАКАЗ

Про участь у міських заходах
військово-патріотичного
виховання у 2021/2022 н. р.
На виконання наказу управління освіти від 24.08.2021 № 160-Т «Про організацію та
проведення міських заходів військово-патріотичного напряму 2021/2022 навчальному році», з
метою активізації військово-патріотичної діяльності, залучення школярів до участі у заходах
щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання в системі освіти України,
пропаганди серед підлітків здорового, активного способу життя, високої патріотичної свідомості,
почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і
конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України
відповідального ставлення до обов’язків захисника України
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним за організацію та проведення заходів військово-патріотичного
напряму в освітньому закладі, керівника гуртка Дениса БУРЯКОВСЬКОГО
2. Відповідальному за організацію військово-патріотичного напряму виховної роботи у
закладі Денису БУРЯКОВСЬКОМУ:
2.1. Забезпечити участь здобувачів освіти у міських заходах військово-патріотичного
напряму, відповідно до порядку їх проведення (додаток 1).
2.2. Забезпечити належний організаційно-методичний рівень підготовки здобувачів
освіти до міських заходів військово-патріотичного напряму.
2.3. Проводити цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності з учасниками заходів
напередодні їх проведення.
2.4. Упродовж року брати участь у інформаційно-методичних заходах з національнопатріотичного напряму, відповідно до визначених термінів.
2.5. Постійно висвітлювати на вебсайті освітнього закладу інформації про результати
участі здобувачів освіти у заходах з військово-патріотичного напряму (з
фотоматеріалами).
3. Заступнику директора з виховної роботи Анастасії ДІВНІЧ упродовж року забезпечувати
контроль за організацією та проведенням заходів туристсько-краєзнавчого напряму.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи
Анастасію ДІВНІЧ.
Директор школи
Олександра ПОТУК
З наказом ознайомлені:
________ А.Дівніч

_______ Д.О.Буряковський

Додаток 1
до наказу від 31.08.2021 №
План міських заходів
військово-патріотичного виховання здобувачів освіти закладів освіти міста
на 2021/2022 н.р.
Назва заходу
Термін
Відповідальні
проведення
І. Методичні заходи
Проведення семінарів за участі відповідальних за вересень 2021
Д. Буряковський
організацію військово-патріотичного напряму в ЗЗСО
ІІ. Загальноміські заходи
Міський етап Всеукраїнських змагань та конкурсів
Всеукраїнська дитячо-юнацька
військово-патріотична Жовтень 2021- Д. Буряковський
гра «Сокіл» («Джура»)
травень 2022
1
Військова смуга перешкод
Жовтень 2021
Д. Буряковський
2
Рятівник
Листопад 2021
Д. Буряковський
3
У колі друзів
Грудень 2021
Д. Буряковський
4
Відун
Січень 2022
Д. Буряковський
5
Влучний стрілець
Лютий 2022
Д. Буряковський
6
Впоряд
Березень 2022
Д. Буряковський
7
Чумацький шлях, Штурм
Квітень 2022
Д. Буряковський
8
Фінал
Травень 2022
Д. Буряковський
Міські змагання з морського багатоборства
жовтень 2021
П.Заікін
Міські змагання зі стрільби з пневматичної зброї
лютий 2022
Д. Буряковський
Міський конкурс «Херсонщина пам’ятає…»
березень 2022
С.Заднєпряний
І.Давидчук
Навчально-польові збори
квітень 2022
Д. Буряковський
Стрільба з автомату АК-74
ІІІ. Організація та проведення національно-патріотичних заходів
Відзначення та проведення тематичних заходів до протягом
Д. Буряковський
пам’ятних дат
2021/2022 н.р.
Класні
керівники
Відвідування учнями ЗЗСО міста експозиції, присвяченої
жовтень 2021
Класні
бойовим діям в АТО, Херсонського обласного
керівники
краєзнавчого музею
протягом
Класні
навчального
керівники
Уроки мужності, зустрічі з ветеранами АТО
року
листопад 2021
грудень 2021, за Класні
Зустрічі з представниками вищих військових закладів
окремим
керівники
освіти, робота з профорієнтації
графіком
Класні
Виховні заходи: запобігання тероризму, мінна безпека
січень 2022
керівники
Зустріч з учасниками бойових дій на території інших
лютий 2022
Класні
держав
керівники
Відвідування учнями ЗЗСО міста експозиції «Друга
протягом
Класні
світова війна» Херсонського обласного краєзнавчого
навчального
керівники
музею
року
березень 2022
Відвідування військових частин
протягом
Класні
навчального
керівники
року
квітень 2022

