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ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
//Ж Щ

№ ./ / /

Про
організацію
роботи
Міського штабу національнопатріотичного виховання на
II півріччя 2017 року
На виконання Указу Президента України «Про стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», доручення
Президента України про покращення викладання у навчальних закладах системи
загальної середньої освіти предмета «Захист Вітчизни» та військовопатріотичного виховання учнівської молоді, відповідно до розпорядження
міського голови від 19.12.2016 № 1095-р «Про створення Міського національнопатріотичного центру» з метою формування в учнівської молоді високої
громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення
сьогодення України та його майбутнього
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до складу Міського штабу національно-патріотичного
" виховання, виклавши у новій редакції (додаток 1).
2. Затвердити план роботи Міського штабу національно-патріотичного
виховання на II півріччя 2017 року (додаток 2).
3. Керівникам структурних підрозділів департаменту (Валяй С. Б..
Хорошилов Є. В., Осипов О. І., Біла Д. О.) забезпечити виконання плану роботи
Міського штабу національно-патріотичного виховання.
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міста:
4.1. Скласти та затвердити план роботи шкільного штаб-/ національнопатріотичного виховання на II півріччя 2017 року.
До 01.09.2017

4.2. Забезпечити виконання плану робити Міського штабу
патріотичного виховання.

ніш -:-д -;->

Постій»«:

4.3. Проводити Щформативно-розЧєнювальну роботу серед учнів:-.?
педагогічної та батьківської іромадовкост! про діяльність Міського та
шкільних штабів національно-патріотичного виховання.
Постійно
4.4. Висвітлювати роботу шкільного штабу національно* патріотичного
виховання на окремії сторінці сайту закладу.
Постійно

5. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на Білу Д. О.,
Валяй С. Б., Хорошилова Є. В., Осипова О. І

6. Контроль залишаю за собою.

В., о. директора департаменту

К. А . Сушко

З пактом ознайомлен і;
В. о. начальника управління молоді,
патріотичного виховання
Начальник управління освіти

Начальник управління спорту

О. Е. Водії*

Додаток і до наказу
в

і

д

, / / /

Склад Міського штабу національно-патріотичного виховання
Баляй С. Б.
Яковенко О. К.

Біла Д. О.

Ковальчук Л. М.

Осипов О. І.
Хорошилов Є. В.
Звірко С. В.

Зимний Д. М.

начальник
управління
освіти
департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради
начальник відділу виховної роботи управління
освіти
департаменту
гуманітарної
політики
Дніпровської міської ради
заступник директора департаменту - начальник
управління молоді, позашкільної освіти та
національно-патріотичного
виховання
депар
таменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради
заступник
начальника
управління
молоді,
позашкільної освіти та національно-патріотичного
виховання департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
— начальник управління спорту департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради
начальник управління культури департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради
в.о. начальника управління з питань учасників АТО,
членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб
Дніпровської міської ради (за згодою)
заступник директора департаменту - начальник
управління громадського порядку департаменту
громадського порядку і цивільного захисту
Дніпровської міської ради (за згодою)
діючий військовослужбовець Збройних Сил
України (за згодою)
директор КПНЗ «Міська флотилія юних моряків і
річковиків» Дніпровської міської ради (за згодою)
начальник ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою Дніпровської міської ради (за згодою)
—

—

Федотов І. Г.

—

Ажгерей В. М.

—

Марусов О. В.

—

В. о. директора департаменту

К. А. Сушко

Додаток 2 до наказу
від
План роботи міського штабу
національно-патріотичного виховання на II півріччя 2017 року
№
п/п
1.1
1.2

1.3

1.4

Назва заходу
1. Організаційні питання
Нарада за підсумками огляду куточків шкільних штабів
національно-патріотичного виховання
Нарада з питань реекспозиції (або реконструкції)
музеїв та музейних кімнат історичного профілю
навчальних закладів міста
Міський навчально-практичний семінар на тему
«Система національно-патріотичного виховання в
діяльності шкільного музею»

Термін проведення

16 серпня 2017
21-25 серпня 2017

Вересень 2017

1.5

Нарада заступників директорів з виховної роботи за
підсумками діяльності шкільних штабі національнопатріотичного виховання: за 2017 рік
Соціологічне опитування школярів за напрямами:
- «Мої життєві та професійні плани при готовності до
вступу у вищі військові навчальні заклади і служби у
Збройних Силах України»;
- «Вивчення рівня самоврядування в школі,
громадської активності»;
- «Обізнаність щодо волонтерського руху»;
- «Спортивні захоплення молоді»
Огляд шкільних музейних кімнат історичного профілю

Грудень 2017

1.6

Огляд шкільних музеїв історичного профілю

Жовтень 2017

1.7

Огляд кабінетів курсу «Захист Вітчизни»

Грудень 2017

1 - 10.03.2017,
повторне
опитування
листопад 2017

Жовтень 2017

2. Проведення тематичних заходів (інформаційно-просвітницькі, урочисті
заходи, уроки патріотизму, благодійні акції, флеш-моби тощо)
21 вересня 2017
2.1 Проведення заходів до Міжнародного дня миру
2.2

2.3
2.4
2.5

Урочисте відкриття міського етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») у 2017/2018 навчальному році
Проведення заходів до Дня захисника України
Проведення заходів до Дня визволення міста, України
від фашистських загарбників
Проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів

І декада жовтня

14 жовтня
25-28 жовтня
24-25 листопада

Конкурс вітальних листівок для військовослужбовців 3 листопад - грудень
подальшим розміщенням у приміщенні міської ради під
час святкування Дня Збройних Сил України
2.7 Фестиваль-конкурс юних інструкторів цивільного
І декада грудня
захисту «Знай. Умій. Живи.» з підведенням підсумків
>
до Дня Волонтера та Дня Збройних Сил України
Щотижнево
2.8 Уроки мужності для школярів міста 1 - 11 класів
протягом року за
окремим планом
Щотижнево
2.9 Проведення зустрічей молоді з учасниками бойових
дій, воїнами антитерористичної операції, волонтерами,
протягом року за
представниками поліції, Збройних Сил України
окремим планом
Раз на місяць
2.10 Відвідування музею АТО
протягом року за
окремим планом
Раз на місяць
2.11 Проведення тематичних екскурсій для дітей та
учнівської
молоді
до
музейного
комплексу
протягом року за
Дніпропетровського національного історичного музею
окремим планом
ім. Д. І. Яворницького, організація історикопізнавальних подорожей пам’ятками культурної
спадщини України
Раз на місяць
2.12 Ознайомчі екскурсії для школярів до військових частин
міста «Один день у військовій частині»
протягом року за
окремим планом
2.6

В. о. директора департаменту

Г?ґ .1

К. А. Сушко

