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Н А К А З

 26.01.2016
                № 33

Про затвердження районного 
плану заходів щодо відзначення 30-ї річниці 
аварії на Чорнобильській АЕС

На виконання постанови Верховної Ради України від 12.11.2015 № 793-VIII «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», відповідно до листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 14.01.2016 № 28,  з метою формування в учнів патріотизму, історичної пам’яті на прикладах мужності та героїзму ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити районний  план заходів щодо відзначення 30-ї річниці 
аварії на Чорнобильській АЕС (додаток 1). 
2. Методисту методичного центру управління освіти  Снурниковій І.О.:
2.1. Тримати під контролем виконання районного плану заходів щодо відзначення 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. 
		    						     Березень-квітень 2016 року
2.2. Висвітлювати інформацію про проведені районні заходи та заходи у загальноосвітніх навчальних закладах на офіційному сайті управління освіти.
          Березень-квітень  2016 року
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних  закладів усіх типів та форм власності:
3.1. Розробити плани заходів щодо відзначення 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС.
До 05 лютого 2016 року
3.2. Своєчасно висвітлювати на офіційних сайтах навчальних закладів району інформацію про проведені заходи.
Після проведення заходу
4. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити даний наказ на сайті  управління освіти.
До 01.02.2016
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора методичного центру  Настенко І.В.



Начальник управління		                                                    Т.В.Куценко



З наказом ознайомлені:
Настенко І.В.

Короп Ю.В.

Снурникова І.О.




Снурникова 
  








      Додаток 1
      до наказу управління освіти 
      від 26.01.2016  № 33 


План заходів
 щодо відзначення 30-ї річниці від дня аварії на Чорнобильській АЕС 
в Київському районі

№
Зміст заходу
Дата
Місце проведення
Відповідальні
1.
Організувати проведення районного конкурсу учнівських робіт «Чорнобиль: події, долі, пам’ять» для учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Січень-березень 2016 року
Методичний центр
Снурникова І.О., методист МЦ управління освіти;
керівники навчальних закладів
2.
Організувати та провести районне засідання круглого столу  за участю лідерів районної організації учнівського самоврядування ДЮА «ШУМ»  «Чорнобиль не має минулого…» з нагоди 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС
21 квітня 2016 року
ЦДЮТ № 3
Снурникова І.О., методист МЦ управління освіти;
Бабаєва Н.І., куратор районної організації  учнівського самоврядування ДЮА «ШУМ»
3.
Організувати церемонію покладання квітів до Пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи, Пам'ятника Героям Чорнобиля
26 квітня,
14 грудня 2016 року
Молодіжний парк,
вул.. Метробудівників, 17
Керівники ЗНЗ №№ 4, 165, 166

4.
Провести тематичну програму
 «Це гірке слово Чорнобиль» для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
22 квітня 2016 року
ЦДЮТ № 3
Жиліна Л.В., директор
ЦДЮТ № 3 

5.
Оформити на базі шкільних бібліотек тематичні виставки літератури, експозиції, що висвітлюють події аварії на ЧАЕС, її наслідки, інформацію про ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
Квітень
2016 року
Навчальні заклади
Завідувачі шкільними бібліотеками ЗНЗ району
6.
Організувати зустрічі учнів із представниками Харківської міської громадської організації «Спілка Чорнобиль» 
Березень-квітень 
2016 року
Навчальні заклади
Заступники директорів з виховної роботи 
7.
Організувати виховні години для учнів із запрошенням членів сімей учнів закладу, які є ліквідаторами Чорнобильської катастрофи
Березень-квітень 
2016 року
Навчальні заклади
Заступники директорів з виховної роботи; класні керівники
8.
Організувати проведення виховних годин в 1-11-х класах «Атомна трагедія ХХ століття», «Мужність і біль Чорнобиля», літературні читання  «Трагедія не має минулого часу»
Березень-квітень 
2016 року
Навчальні 
заклади
Заступники директорів з виховної роботи;
вчителі історії; класні керівники
9.
Організувати проведення уроку пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи 
26 квітня 2016 року
Навчальні заклади
Заступники директорів з виховної роботи
10.
Провести загальношкільні лінійки «Дзвони Чорнобиля», хвилини мовчання в пам'ять загиблих під час аварії на ЧАЕС
26 квітня 2016 року
Навчальні заклади
Заступники директорів з виховної роботи
11.
Організувати перегляд художніх та документальних фільмів про трагічні події 1986 року 
Квітень 
2016 року
Навчальні заклади
Заступники директорів з виховної роботи;
вчителі історії; класні керівники




Директор методичного центру						І.В.Настенко


Снурникова


