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програма
«Дитина-громадянин-патріот
Батьківщини на 2017-2021 роки», затверджена рішенням ХVІ сесії районної
ради сьомого скликання 28 березня 2017 року № 363, спрямована на
визначення пріоритетів, основних напрямів та заходів національнопатріотичного виховання дітей та молоді, розвитку відповідних інститутів
суспільства, забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного
виховання.
На виконання заходів районної комплексної програми «Дитинагромадянин-патріот Батьківщини на 2017-2021 роки» в рамках національнопатріотичного виховання у навчальних закладах району проводяться виховні
години, бесіди, темами яких є: святкування знаменних дат, ознайомлення з
історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу,
видатними людьми України тощо. Також, у період літнього відпочинку 2019
року у всіх пришкільних таборах закладів загальної середньої освіти району
функціонували загони патріотичного спрямування.
Учнівська молодь району завжди долучається до участі у районному та
обласному етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»), відкритому військово-спортивному вишколу
учнівської молоді Херсонщини «Покровський гарт», районному етапі
Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна», обласному
конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля - Україна», в яких
постійно займають призові місця.
Крім того, приймають участь у акціях та заходах до державних свят.
Так, у жовтні 2019 року до Дня захисника України вихованцями
Нижньосірогозького районного будинку творчості дітей та юнацтва
проведено акцію «Оберіг солдату», представлено виставку дитячих творчих
робіт на обласному заході; у січні 2020 року до Дня Соборності України 20
фоторобіт здобувачів освіти району були представлені на обласній
фотовиставці «Україна – це ми!» у м. Херсон.

У лютому 2020 року юні фотоаматори закладів загальної середньої
освіти прийняли участь у районному етапі обласного заочного конкурсу
фотоаматорів «Моя Україна», «Пам'ять», з 37 фоторобіт 16 - направлено для
участі в обласному етапі Конкурсу. Так, дипломом І ступеня обласного
Центру науково-технічної творчості нагороджено: Солодову Олену
(Анатолівська ЗОШ І-ІІ ст.); дипломом ІІ ступеня - Парфіряна Станіслава
(Верхньоторгаївська ЗОШ І-ІІ ст.); дипломом ІІІ ступеня - Бойко Софію
(Нижньосірогозький опорний заклад ПЗСО).
У березні 2020 року за результатами обласного огляду соціальних
проектів, присвячених 75-річчю Перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні соціальний проект Вербівського закладу ПЗСО відзначений дипломом І
ступеня у номінації «Книга пам’яті», дипломом ІІІ ступеня відзначено
Нижньосірогозькогозький опорний ЗПЗСО у номінації «Згадаймо всіх
поіменно…». У березні 2020 року проведено районний етап обласної
виставки декоративно-прикладного мистецтва «Знай і люби свій рідний
край»,з 186 дитячих робіт 26 - направлено для участі в обласному етапі
Конкурсу. Дипломами за зайняте І, ІІ та ІІІ місце нагороджено 17 здобувачів
освіти району.
З 13 по 27 квітня 2020 року комунальним закладом
«Нижньосірогозький будинок творчості дітей та юнацтва» спільно з сайтом
Нижні Сірогози Citi організовано та проведено заочний районний онлайнконкурс-виставку декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у
всій її красі».
З нагоди відзначення 75-річчя Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, у період з 05 травня по 09 травня 2020 року сектором освіти
районної державної адміністрації спільно з комунальним закладом
«Нижньосірогозький будинок творчості дітей та юнацтва» та редакцією
сайту Нижні Сірогози Cіty забезпечено організацію та проведення районних
заходів, до участі у яких активно долучилися учні та вчителі закладів
загальної середньої освіти району. Так, проведено он-лайн конкурс малюнків
«Пам’ятаємо! Перемагаємо!», он-лайн конкурс робіт юних фотоаматорів
«Пам'ять», он-лайн флешмоб поетичного вернісажу «Пам’ятаємо!
Перемагаємо!» тощо.
У навчальних закладах району постійно проводяться зустрічі з
учасниками антитерористичної операції та організовуються різноманітні
заходи: загальношкільні свята, виховні години, «круглі столи», усні
журнали, військово-спортивні заходи, перегляд фільмів патріотичного
спрямування.
Провідну роль у патріотичному вихованні учнівської молоді відіграють
уроки предмету «Захист Вітчизни», основними завданнями яких є
формування почуття патріотизму, прагнення до оволодіння військовими
знаннями, підвищення престижу військової служби, військової професійної
орієнтації молоді, спрямованої на підготовку до захисту Української
держави.

У всіх школах створені та активно діють волонтерські загони,
напрямками роботи яких є: зустрічі з ветеранами війни, учасниками АТО та
ООС; проведення акції «Пам’ять»; допомога героям війни, рідним учасників
АТО та ООС; виготовлення подарунків на патріотичну тематику для
учасників ООС.
Учні загальноосвітніх навчальних закладів району активно долучалися
до участі у патріотичних онлайн - конкурсах, флеш-мобах «Ми за мир в
Україні».
Враховуючи викладене, з метою активізації у районі державної
політики у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Сектору освіти районної державної адміністрації протягом 2020/21
навчального року забезпечити:
1.1. Виконання заходів районної комплексної Програми «Дитинагромадянин-патріот Батьківщини на 2017-2021 роки» відповідно до
встановлених термінів.
1.2. Організацію зустрічей з учасниками бойових дій, учасниками АТО
та учасниками операції об’єднаних сил.
1.3. Організацію та проведення у квітні 2021 року триденних
тренувальних
навчально-польових
зборів
юнаків
11–х
класів
загальноосвітніх навчальних закладів району.
1.4. Організацію відзначення у навчальних закладах пам’ятних та
державних свят України.
1.5. Проведення у травні 2021 року районного етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та участь
команди району у обласному етапі гри.
1.6. Систематичне висвітлення в районній газеті «Червоний промінь»
та на Офіційному сайті органів влади району виконання заходів національнопатріотичного виховання учнівської молоді.
2. Про стан виконання пункту 1 даного розпорядження поінформувати
районну державну адміністрацію до 01 грудня 2020 року та до 01 липня 2021
року.
3. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови
районної державної адміністрації від 23 травня 2019 року «Про хід виконання
районної комплексної програми «Дитина-громадянин-патріот Батьківщини
на 2017-2021 роки».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації С’єдіну О.В.
Голова районної
державної адміністрації
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