БОГОДУХІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
05.01.2017

Богодухів

№7

Про
організацію
та
проведення
навчально-польових занять з учнями 11
класу
Богодухівської
гімназії
№1
Богодухівської
районної
ради
Харківської
області
у
2016/2017
навчальному році
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», Указу Президента України від 25.10.2002 №948/2002 «Про Концепцію
допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»,
постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 №1770 «Про
затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку
призовників з військово-технічних спеціальностей», наказів Міністерства освіти
і науки України від 27.08.2010 №834 «Про затвердження Типових навчальних
планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню», зі змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657,
від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від
16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»,
відповідно до Програми предмета «Захист Вітчизни», наказу відділу освіти
Богодухівської районної державної адміністрації від 03.01.2017 № 3 «Про
організацію та проведення навчально-польових занять з учнями 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Богодухівського району у 2016/2017
навчальному році» з метою забезпечення проведення навчально-польових
занять з учнями 11 класу гімназії
НАКАЗУЮ:
1. Провести 3-денні навчально-польові заняття з учнями-юнаками та практичні
заняття з медико-санітарної підготовки з дівчатами 11-го класу на базі
Богодухівської гімназії №1 протягом 18 годин.
з 24.04.2017 по 28.04.2017
2.
Заступнику
директора
гімназії
з
навчально-виховної
роботи
Мирошниченку М.С.:
1). Скласти розклад навчально-польових занять у відповідності з Програмою
«Захист Вітчизни», враховуючи методичні рекомендації КВНЗ «Харківська
академія
неперервної
освіти»
та
календарні
плани
викладачів.

2). Забезпечити проведення з юнаками та дівчатами 11 класу, які будуть брати
участь у навчально-польових заняттях, бесід та цільових інструктажів щодо
попередження всіх випадків дитячого травматизму, зробити відповідні записи в
журналах реєстрації інструктажів та щоденниках учнів.
До 20.04.2017
3). Надати до відділу освіти районної державної адміністрації через методиста
районного методичного кабінету при відділі освіти районної державної
адміністрації Григоровича П.О. інформацію про дати проведення навчальнопольових занять.
До 03.02.2017
3. Учителям предмету «Захист Вітчизни» Шигимазі О.М., Сизоненко В.С.:
1). Підготувати описовий звіт про викладання предмета «Захист Вітчизни» та
військово-патріотичного виховання учнів та про підсумки навчального року з
предмета «Захист Вітчизни».
До 16.05.2017
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор гімназії № 1
Мирошниченко

О.К.Михасюк
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З наказом від 05.01.2017 № 7 ознайомлені:
Мирошниченко М.С.
Сизоненко В.С.
Шигимага О.М.

