
 
 

ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
 Н А К А З  

 24.10.2016                    смт. Широке                          №474 

    

Про  відзначення  у 2016 році 

Дня Гідності і Свободи у  

навчальних закладах району 

 

На виконання Указу Президента України від 06.10.2016  №436/2016 

«Про відзначення у 2016 році Дня Гідності і Свободи», регіонального плану 

заходів з підготовки та відзначення у Дніпропетровській області річниці 

Революції гідності від 12.02.2015 №38-597/0/2-15, доручення голови 

райдержадміністрації «Про підготовку та відзначення  в  Широківському 

районі річниці Революції гідності», з метою увічнення великої людської, 

громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості 

громадян,  завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного 

вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, 

 

                                 Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити План заходів щодо відзначення Дня Гідності та Свободи у 

закладах освіти району (далі – План заходів) (додається). 

2. Керівникам загальноосвітніх начальних закладів району: 

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів; 

2.2. Узагальнену інформацію про виконання Плану заходів надавати 

у районний методичний кабінет (методисту Лисенко Т.В.)              

22.11.2016. 

3. Районному методичному кабінету (Бідновій Л.Г.) здійснювати 

організаційно-методичне забезпечення виконання  Плану заходів. 

4. Забезпечити широке висвітлення проведених заходів на веб-сайтах 

закладів освіти та у засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методистів РМК 

Лисенко Т.В., Островську Л.М. 

 

           

 

  Начальник відділу                                          О.М.ЛОХАЧ   
 

 



 

 

                                                                                                   

                                                          

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо відзначення Дня Гідності та Свободи у закладах освіти району 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 Підготувати план заходів щодо 

відзначення Дня Гідності та 

Свободи у навчальному закладі  

До 18.11. 

2016 

Керівники 

загальноосвітніх, 

позашкільних, 

дошкільних навчальних 

закладів 

2 Ознайомити педагогічних 

працівників, батьківську 

громадськість, дитячі колективи 

з Указом Президента України 

від 06.10.2016  №436/2016 «Про 

відзначення у 2016 році Дня 

Гідності і Свободи»,   

До 18.11. 

2016 

Керівники 

загальноосвітніх, 

позашкільних, 

дошкільних навчальних 

закладів 

3 

 

Провести загальношкільні 

виховні години  (9 – 11 класи) 

«Горде ім’я – українець»,      

«Україна і Європа»,  «У нашій 

рідній Україні ми всі – 

український народ» 

14.11. - 

18.11.2016 

Директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

4 Провести тематичні 

інформаційні хвилинки 

«Тиждень  моєї  України» – 21 

листопада – День Гідності і 

Свободи (з обов’язковим 

виконанням учнями та 

педагогічними працівниками   

Державного Гімну України) 

 

 14.11. - 

18.11.2016 

Керівники 

загальноосвітніх, 

позашкільних, 

дошкільних навчальних 

закладів 

5 Провести уроки мужності та 

виховні заходи щодо 

політичних та суспільних змін в 

українському суспільстві, теми 

єдності народу України та 

цілісності її території 

 

Листопад 

2016 р. 

Керівники 

загальноосвітніх, 

позашкільних, 

дошкільних навчальних 

закладів 

6 Організувати зустрічі з 

військовослужбовцями – 

Листопад 

2016 р. 

Керівники закладів 

освіти 



учасниками бойових дій у 

рамках проведення АТО 

7 Продовжити роботу щодо 

проведення Всеукраїнської акції 

«Напиши листа українському 

солдату», «Намалюй малюнок», 

ярмарків солідарності 

Постійно Керівники 

загальноосвітніх, 

позашкільних, 

дошкільних навчальних 

закладів 

8 Створити у  бібліотеках 

навчальних закладів, постійно-

діючі стенди, виставки-

експозиції, присвячені героїзму 

учасників Революції Гідності та 

АТО 

До 

21.11.2016 

Директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

9 Посилити пошукову роботу 

щодо вшанування пам’яті 

полеглих за незалежність 

України 

Протягом 

навчального 

року 

Директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

10 У приміщеннях навчальних 

закладів оформити стенди з 

портретами героїв, які 

перебувають у зоні АТО 

До 

21.11.2016 

Керівники 

загальноосвітніх, 

позашкільних, 

дошкільних навчальних 

закладів 

11 Провести флешмоби «Україна – 

єдина країна», «Я – українець», 

«Діти України за мир» 

18.11.2016 Керівники 

загальноосвітніх, 

позашкільних, 

дошкільних навчальних 

закладів 

12 Рекомендувати перегляд 

документального фільму 

місцевого аматора                        

М.Ф. Торяника «Майдан» 

Листопад 

2016 р. 

Директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

 
 


