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План
заходів патріотичного виховання дітей та молоді
на 2013-2015 навчальні роки
№ з/п

1.

2.

3.

4.

Зміст заходу

Створити на офіційному веб-сайті
навчального
закладу
рубрику
«Патріотичне
виховання
юного
покоління»
Забезпечити дотримання Рекомендацій
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
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
Проведення заходів (тематичні екскурсії,
вечори,
учнівські
та
педагогічні
конференції, цикли історичних читань) з

Термін
виконання

Виконавець

2013

Дейнеко О.А.

Постійно

Адміністрація
Працівники
школи

2013-2015

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні
керівники 1-11
класів

2013-2015

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Вчителі історії,

№ з/п

Зміст заходу

вивчення історії та культури України,
патріотичного виховання дітей та молоді

5.

6.

7.

8.

9.

Поповнення
бібліотечного
фонду
довідковою літературою, періодичними
виданнями на правову тематику
Залучення дітей та учнівської молоді до
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.
Брати участь у Всеукраїнській дитячоюнацькій військово-патріотичній грі
«Джура» («Сокіл»), міській спортивнопатріотичній грі «Я люблю Україну»,
спортивно-масовому західі «Олімпійське
лелеченя», Всеукраїнському
фізкультурно-патріотичному фестивалі
школярів України «Козацький гарт»
тощо
Подальший розвиток шкільних 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
Проведення конкурсів патріотичного
спрямування (малюнків, есе, науководослідницьких робіт тощо) серед учнів
школи

Термін
виконання

Постійно
Постійно

Виконавець

художньої
культури,
музичного
та
образотворчого
мистецтва
Класні
керівники 1-11
класів
Адміністрація
Примаченко
Н.М.
Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні
керівники
Вчителімовники

Щорічно

Літош Л.М.
Мельник Т.О.
Вчителі
фізичної
культури
Класні
керівники

Постійно

Літош Л.М.
Мельник Т.О.
Класні
керівники

Постійно

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Вчителі історії,
художньої
культури,

№ з/п

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

музичного
та
образотворчого
мистецтва,
вчителімовники
Класні
керівники 1-11
класів
Проведення виставки фото- та архівних Періодично Вчителі історії
документів, що ілюструють становлення
та розвиток української державності
Проведення
спільно
з
батьками За планом Класні
виховних
заходів,
тематичних роботи
керівники 1-11
батьківських зборів, лекторіїв, круглих
класів
столів з метою вироблення спільних
підходів до патріотичного виховання
дітей та молоді
Розробити та вдосконалювати локальну Постійно
Мельник Т.О.
нормативно-правову базу (накази, плани
заходів, методичні рекомендації) щодо
патріотичного виховання молоді в
навчальному закладі
Розглядати на засіданнях методичного За планом Мельник Т.О.
об’єднання класних керівників питання роботи
щодо
патріотичного
виховання
учнівської молоді в навчальних закладах
міста
Висвітлювати у ЗМІ, на педагогічних Постійно
Адміністрація
виставках, у фаховій пресі, освітніх вебсайтах кращий досвід патріотичного
виховання дітей та молоді,
Участь у проведенні системної роботи з За планом Педагогічний
підготовки педагогічних кадрів до роботи
колектив
патріотичного виховання дітей та молоді
шляхом
організації
тематичних
семінарів, тренінгів, нарад тощо

