УКРАЇНА
Славутицька міська рада Київської області
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
===============================================
пр-т Дружби Народів,1 м. Славутич, Київська область, 07101
тел. 2-20-04, e-mail: shkolab3@gmail.com
Ідентифікаційний код № 25294155

НАКАЗ
18.12.2013

№

Про організацію патріотичного
виховання дітей та молоді на
2013-2015 навчальні роки
На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від
09 грудня 2013 року №148-1, наказу департаменту освіти і науки № 405 від 13
грудня 2013 року «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в
навчальних закладах області», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,
наказу Міністерства освіти і науки від 07 вересня 2000 року №439 «Про
затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в
навчальних закладах України», наказу відділу освіти виконавчого комітету
Славутицької міської ради «Про організацію патріотичного виховання дітей та
молоді на 2013-2015 навчальні роки» від 17.12.2013 за № 78, та з метою
виховання у дітей та молоді патріотизму, шанобливого ставлення до державних
символів України,
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з НВР Мельник Т.О.:
1.1. спланувати патріотично-виховну роботу на 2013-2015 роки відповідно
до Плану до 20.12.2013(додаток 1);
1.2. до 05.01., 05.04., 05.07. 05.10. щорічно інформувати відділ освіти про
проведену роботу за затвердженою формою (додаток 2).
2. Вчителю інформатики Дейнеці О.А. організувати інформаційно-методичний
супровід патріотично-виховної роботи на належному рівні та відповідно до
затвердженого Плану.
3. Секретарю, діловоду школи довести зміст даного наказу до відома
працівників школи під підпис.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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Додатки:

1. План заходів патріотичного виховання дітей та молоді
на 2013-2015 навчальні роки на 3 арк. в 1 прим.
2. Форма подання інформації про виконання плану
заходів патріотичного виховання дітей та молоді на
2013-2015 навчальні роки на 1 арк. в 1 прим.

Директор школи
Ознайомлені:
№
ПІБ
з/п
1.
Мельник Т.О.
2.
Дейнеко О.А.
3.
Нечипоренко А.Л.

Г.А. Нашиба
Дата

Підпис
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Додаток 1 до наказу відділу освіти
виконавчого комітету Славутицької
міської ради від 17.12.2013 № 78
План заходів патріотичного виховання дітей та молоді
на 2013-2015 навчальні роки
№
з/п

1.

2.
3.

4.

5.

Зміст заходу

Термін
виконання

Створити на офіційних веб-сайтах 2013
навчальних
закладів,
міського
методичного
центру
рубрику
«Патріотичне
виховання
юного
покоління»
Розробити та затвердити плани заходів з 2013
патріотичного виховання дітей та молоді
Забезпечити дотримання Рекомендацій Постійно
щодо порядку використання державної
символіки в навчальних закладах України
в навчально-виховному процесі у
навчальних закладах відповідно до наказу
МОН України від 07.09.2000 №439
Продовжити
практику
проведення 2013-2015
патріотично-виховних заходів в рамках
загальноміських освітніх ініціатив:
 «Україно – мій духмяний дивосвіт!»
(серпень);
 «Молодь – погляд у майбутнє!»
(жовтень);
 «Бережімо собори наших душ»
(грудень);
 «Своє минуле пам’ятаємо – щасливе
майбутнє маємо!» (січень);
 «Я – громадянин, я – патріот, я –
житель свого міста» (лютий);
 «Славутич – наш дім» (квітень) із
залученням
діячів
культури,
мистецтва, науки, спортсменів, членів
громадських
організацій,
представників
місцевого
самоврядування
Проводити заходи (тематичні екскурсії, 2013-2015

Виконавець

Міський
методичний
центр,
навчальні
заклади
Навчальні
заклади
Відділ освіти,
міський
методичний
центр,
навчальні
заклади
Відділ освіти,
міський
методичний
центр,
навчальні
заклади міста

Міський
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№
з/п

6.

7.

8.

9.

10.

Зміст заходу

вечори,
учнівські
та
педагогічні
конференції, цикли історичних читань) з
вивчення історії та культури України,
патріотичного виховання дітей та молоді

Термін
виконання

Використовувати інформаційні ресурси Постійно
шкільних бібліотек для здійснення
систематичного
патріотичного
виховання; поповнювати бібліотечні
фонди
довідковою
літературою,
періодичними виданнями на правову
тематику
Залучати дітей та учнівську молодь до Постійно
участі
в
урочистостях
до
Дня
незалежності України, Дня прапора
України, Дня українського козацтва, Дня
соборності України, Дня української
писемності,
вшанування
пам’яті
ліквідаторів аварії на Чорнобильській
атомній
електростанції,
вшанування
пам’яті жертв голодомору «Запали
свічку», до Дня Перемоги, до Дня
народження Т.Г.Шевченка тощо.
Організовувати
та
проводити Щорічно
Всеукраїнську
дитячо-юнацьку
військово-патріотичну
гру
«Джура»
(«Сокіл»), міську спортивно-патріотичну
гру «Я люблю Україну», спортивномасовий захід «Олімпійське лелеченя»,
Всеукраїнський
фізкультурнопатріотичний
фестиваль
школярів
України «Козацький гарт» тощо
Сприяти подальшому розвитку шкільних Постійно
та
загальноміських
учнівських
самоврядних організацій «Світлячки
Славутича» для учнів 1-4 класів,
«Веселка» для учнів 5-7 класів,
Молодіжна рада «Майбутнє Славутича»
для учнів 8-11 класів
Проводити
конкурси
патріотичного Постійно
спрямування (малюнків, есе, науководослідницьких
робіт
тощо)
серед
вихованців та учнів навчальних закладів

Виконавець

методичний
центр,
навчальні
заклади
Відділ освіти,
міський
методичний
центр,
навчальні
заклади міста
Відділ освіти,
міський
методичний
центр,
навчальні
заклади міста

Відділ освіти,
міський
методичний
центр,
навчальні
заклади міста
спільно із
відділом
молоді та
спорту
Відділ освіти,
міський
методичний
центр,
навчальні
заклади міста
Міський
методичний
центр,
навчальні
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№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

заклади міста
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Залучати учнів навчальних закладів,
лідерів учнівського самоврядування до
благоустрою
військових
поховань,
проведення пошукових робіт у місцях
боїв Великої Вітчизняної війни
Організовувати у навчальних закладах
виставки фото- та архівних документів,
що ілюструють становлення та розвиток
української державності
Проводити спільно з батьками виховні
заходи, тематичні батьківські збори,
лекторії,
круглі
столи
з
метою
вироблення
спільних
підходів
до
патріотичного виховання дітей та молоді
Здійснити моніторинг стану організації
патріотичного виховання у навчальних
закладах міста, за результатами якого
оптимізувати форми і методи організації
патріотично-виховної роботи
Розробляти та вдосконалювати локальну
нормативно-правову базу (накази, плани
заходів, методичні рекомендації) щодо
патріотичного виховання молоді в
навчальних закладах міста

Постійно

Навчальні
заклади міста

Періодичн
о

Навчальні
заклади міста

За планом Навчальні
роботи
заклади міста

2014

Постійно

Відділ освіти,
міський
методичний
центр

Відділ освіти,
міський
методичний
центр,
навчальні
заклади міста
Розглядати на колегії відділу освіти, За планом Відділ освіти,
педагогічних радах навчальних закладів, роботи
міський
засіданнях
методичних
об’єднань
методичний
класних керівників питання щодо
центр,
патріотичного
виховання
учнівської
навчальні
молоді в навчальних закладах міста
заклади міста
Вивчати, узагальнювати і пропагувати Постійно
Міський
кращий досвід патріотичного виховання
методичний
дітей та молоді, висвітлювати у ЗМІ, на
центр,
педагогічних виставках, у фаховій пресі,
навчальні
освітніх веб-сайтах
заклади міста
Проводити системну роботу з підготовки За планом Міський
педагогічних кадрів до патріотичного роботи
методичний
виховання дітей та молоді шляхом
центр,
організації
тематичних
семінарів,
навчальні
тренінгів, нарад тощо
заклади міста
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Додаток 2 до наказу відділу освіти
виконавчого комітету Славутицької
міської ради від 17.12.2013 № 78
Інформація про виконання плану заходів патріотичного виховання дітей
та молоді на 2013-2015 навчальні роки
___________________________________________________________________
(назва закладу освіти)
станом на 05.01.2014
№

Дата
проведення

Назва заходу

Форма
проведення
заходу

Кількість та вік
учасників

П.І.Б. та посада
запрошених
(гостей)

Висвітлення
заходу у ЗМІ,
на веб-сайті
закладу

