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НАКАЗ 

27 грудня 2013  року         № 308 

 

Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

 

 

На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 09 

грудня 2013 року №148-1 щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання в 

навальних закладах області, відповідно до законів України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про освіту», «Про державний Гімн України», наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011року № 1243 «Про Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу 

департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2013 

року №405 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах 

області», наказу відділу освіти Сквирської райдержадміністрації від 16 грудня 2013 року 

№298 «Про затвердження Перспективного плану заходів з реалізації Програми 

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді та плану заходів Естафети 

Перемоги на 2013-2015 роки в загальноосвітніх навчальних закладах району» та з метою 

виховання у дітей та молоді патріотизму, шанобливого ставлення до державних символів 

України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Районному методичному кабінету відділу освіти Сквирської райдержадміністрації 

(Корбут Л.А.): 

1.1. створити рубрику на веб-сайті відділу освіти Сквирської райдержадміністрації  

«Патріотичне виховання юного покоління»; 

До 28 грудня 2013 року 

1.2. інформувати про проведену роботу департамент освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації. 

Щоквартально до 10 числа  

місяця, наступного за звітним 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, директору районного центру 

дитячої та юнацької творчості, директору дитячого будинку «Надія»: 

2.1. розробити та затвердити план заходів з патріотичного виховання дітей та молоді. 

До 28 грудня 2013 року 

2.2. зобов’язати розпочинати навчальні заняття з підняття Державного Прапора 

України та виконання Державного Гімну України. 

Щопонеділка. 

2.3. розпочинати державні свята і заходи пов’язані з пам’ятними датами з підняття 

Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України. 

Протягом року. 

Відповідно до плану. 

 

 



2.4. проводити заходи (тематичні екскурсії, вечори, наукові конференції, цикли 

історичних читань тощо) з вивчення історії та культури України. 

Протягом року. 

Відповідно до плану. 

3. Районному центру дитячої та юнацької творчості(Лубківській Л.В.), дитячому 

будинку «Надія»(Майорко Н.В.) спланувати та відповідно організувати якісне проведення 

заходів з патріотичного виховання дітей та молоді. 

Постійно. 

Відповідно до плану роботи. 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти 

Сквирської райдержадміністрації Мазур Л.М. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти       О.В.Заболотний 

 

 

З наказом ознайомлені:  ____________________Л.М.Мазур 

            ____________________Л.А.Корбут 

           ____________________Л.В.Лубківська 

           ____________________Н.В.Майорко 


