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БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА    АДМІНІСТРАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

23.03.2017                                                                                № 107

Про  виконання  рішення  чотирнадцятої сесії  
VІІ скликання Бериславської  районної   ради 
Херсонської області  від 21 лютого 2017 року
 №160  «Про районну  комплексну   програму  
національно    –    патріотичного      виховання 
«Дитина -  громадянин – патріот  Батьківщини 
на 2017-2021 роки»
                                                          
               
	На  виконання   рішення  чотирнадцятої  сесії  VІІ скликання   Бериславської  районної   ради  Херсонської області  від 21 лютого 2017 року №160 «Про районну комплексну програму  національно-патріотичного  виховання  «Дитина -  громадянин - патріот  Батьківщини на 2017-2021 роки»,  розпорядження  голови  районної   державної   адміністрації  від   21 грудня 2016 року №808 «Про оновлений проект     районної      комплексної    програми національно-   патріотичного        виховання  «Дитина - громадянин – патріот   Батьківщини на 2017-2021 роки», з метою реалізації в районі державної політики у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді, визначення пріоритетів, основних напрямів та заходів, забезпечення змістовного наповнення виховної роботи та сприяння співпраці  органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  керуючись пунктом 8.12 Положення про відділ освіти, молоді та спорту Бериславської  районної  державної  адміністрації

НАКАЗУЮ:

         1.Затвердити  план  заходів  відділу освіти,  молоді та спорту районної державної адміністрації  щодо  реалізації  районної комплексної програми національно-патріотичного виховання «Дитина - громадянин - патріот Батьківщини»  на 2017 - 2021 роки (далі - Програма), що додається.
         2.Інформацію про хід виконання Програми подавати районній державній адміністрації  щороку  до 20 лютого.
         3. Директору КУ «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»(Воєвода Г.М.) забезпечити організаційно-методичний супровід проведення заходів Програми.
         4. Керівникам загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів забезпечити реалізацію  заходів, інформувати  відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації   про хід їх виконання  щороку до            10 лютого.
         5. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на заступника начальника відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Корибута В.П.


Начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                                          Н.В.Стаднік
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                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ відділу освіти, молоді та спорту
 Бериславської     районної   державної
                                                                                                                              адміністрації 
                                                                                                                                                                        23.03.2017  № 107

ПЛАН ЗАХОДІВ
відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  щодо  реалізації районної  комплексної програми з  національно-патріотичного виховання «Дитина - громадянин - патріот Батьківщини»  на 2017 - 2021 роки

№ 
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні за виконання
1. Організаційні умови національно-патріотичного виховання
1.1.
Проведення     в     освітніх закладах спеціальних уроків, конкурсів, фестивалів з національно-патріотичного виховання
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади району
1.2.
Забезпечення     участі у всеукраїнських   масових заходах  (змаганнях, фестивалях,  конкурсах тощо) команд школярів
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади району
2..Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання
2.1.
Організація та проведення нарад,   семінарів,   засідань за    «круглим столом»    з проблем національно-патріотичного виховання
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа  «Бериславський  районний центр по обслуговуванню закладів освіти», загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району
2.2.
Організація   відзначення     в навчальних закладах району пам’ятних дат та державних свят України
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району
2.3.
Забезпечення функціонування кімнати школяра національно – патріотичного спрямування
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району  
2.4.
Сприяння організації пошукової діяльності   для учнівської молоді
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району  
2.5.
Проведення   тижнів національно-патріотичного виховання
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району  
2.6.
Відкриття, оновлення експозицій національно-патріотичного спрямування  в музеях  при     навчальних закладах
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району  
2.7.
Проведення благодійних заходів, конкурсів, фестивалів з метою відродження Кам’янської   Січі
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району  
2.8.
Проведення   в   навчальних закладах лекцій, бесід,   інших виховних заходів з метою утвердження у свідомості молоді переконань про   єдність   і  соборність України
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району  
2.9.
Комплектування фондів бібліотек   освітньо-виховних                 закладів літературою,  спрямованою на національно-патріотичне виховання
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району  
2.10.
Участь у впорядкуванні  та облаштуванні місць, пов’язаних з історією та культурою рідного краю
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району 
2.11.
Залучення     дітей,     учнів та   педагогічних колективів до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України   (пісні, легенди, перекази тощо)
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району
3. Зміст і форми національно-патріотичного виховання
3.1
Дошкільна освіта 
Розроблення    методичних рекомендацій з організації занять   сюжетно-рольових ігор,   творчих   конкурсів, сценаріїв  свят з національно-патріотичної тематики
2017
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа  «Бериславський  районний центр по обслуговуванню закладів освіти», дошкільні навчальні заклади району
3.2.
Введення      до     системи дошкільного      виховання  розвивальних    технологій  та занять з формування  у дитини   моральних  уподобань    і    здійснення вчинків, пов’язаних з патріотичною позицією
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа  «Бериславський  районний центр по обслуговуванню закладів освіти», дошкільні навчальні заклади 
3.3.
Початкова школа
Проведення конкурсів малюнків, оберегів, організація написання листів бійцям антитерористичної операції
Постійно
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа «Бериславський  районний центр по обслуговуванню закладів освіти», загальноосвітні навчальні заклади
3.4.
Впровадження на заняттях фізичної культури українських народних ігор
Постійно
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,  комунальна установа «Бериславський  районний центр по обслуговуванню закладів освіти», загальноосвітні навчальні заклади 
3.5
Проведення   циклу   бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей       з фольклором (традиції, ігри тощо)
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа «Бериславський  районний центр по обслуговуванню закладів освіти», загальноосвітні навчальні заклади
3.6
Основна і старша школа
Впровадження  навчальних   програм варіативного складника змісту освіти: з історії та географії території проживання, спадщини краю
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа «Бериславський  районний центр по обслуговуванню закладів освіти», загальноосвітні навчальні заклади
3.7.
Налагодження системної екскурсійної     діяльності учнівської молоді з відвідуванням історичних місць-пам’яток української історії та культури 
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
3.8.
Участь у туристсько-краєзнавчих експедиціях «Моя      Батьківщина – Херсонщина»    та    «Моя  Батьківщина – Україна»
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
3.10.
Позашкільна освіта
Сприяння організації проведення  тематичних змін національно-патріотичного спрямування  у канікулярний період
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені В.К.Сергеєва, станція юних техніків, Центр юнацької та дитячої творчості
3.11.
Участь у велопробігах, присвячених пам’ятним історичним датам     


2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені В.К.Сергеєва, станція юних техніків, Центр юнацької та дитячої творчості
3.12.
Організація  роботи гуртків   національно-патріотичного виховання
2017-2021
Відділи районної державної адміністрації освіти, молоді та спорту, загальноосвітні та позашкільні  навчальні заклади
4.Військово-патріотичне виховання
4.1.
Виготовлення  тематичних стендів для кабінетів «Захисту Вітчизни» з урахуванням нових   видів зброї
2017
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа  «Бериславський  районний центр по обслуговуванню закладів освіти», загальноосвітні навчальні заклади
4.2.
Активізація профорієнтаційної роботи серед старшокласників  на подальшу службу в Збройних   Силах   України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
4.3.
Забезпечення зв’язку з військовими частинами (екскурсії  до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування, навчально-польові збори для учнів 11-х класів),  активізація зв’язків    і спільної профорієнтаційної діяльності шкіл та військових вищих навчальних закладів
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
4.4.
Залучення офіцерів військових  частин,   воїнів антитерористичної операції       до проведення навчальних  занять із військової підготовки у навчальних закладах
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
4.5.
Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних            закладах різних типів
Постійно
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
5. Взаємодія з громадськими організаціями
5.1.
Участь у конкурсах проектів  з національно-патріотичного виховання
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
5.2.
Проведення заходів  з організаціями козацтва, учасниками   бойових   дій та ветеранами антитерористичної операції
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
6. Формування національно-патріотичного світогляду
6.1.
Спрямування     діяльності музеїв    при    навчальних закладах   на   активізацію роботи     з     національно-патріотичного виховання
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
6.2.
Участь у Всеукраїнському місячнику шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина   -   патріота України»
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
6.3.
Створення за участю учнів  у  соціальних мережах   національно-патріотичних сторінок
2017-2021
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
6.4.
Забезпечення  організації перегляду та обговорення учнями  вітчизняних  художніх і документальних    фільмів національно-патріотичного спрямування
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
7. Моніторинг роботи з національно-патріотичного виховання
7.1.
Моніторинг роботи з національно-патріотичного виховання  та  аналіз стану  виконання Програми
Постійно
Відділи районної державної адміністрації освіти, молоді та спорту, загальноосвітні та позашкільні  навчальні заклади




