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Комунальний заклад освіти  

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

і.к. 35637999 
Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України 

Відділ освіти 

Солонянської районної державної адміністрації 

НАКАЗ №96 

20.04.2011 року 

Про відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

На виконання листа Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 13.04.2011 року №286 «Про відзначення у середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах області 66-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні» з метою 

організації та своєчасного забезпечення виконання Плану заходів з підготовки та відзначення 66-ї 

річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, затвердженого листом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.2011 року №1/9-257 «Щодо 

відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні» у квітні-травні 2011 року у 

навчальному закладі проводяться заходи, приурочені цій знаменній події. Керуючись 

вищезазначеним, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести Всеукраїнський єдиний урок мужності «У пам’яті народній навіки». 6 травня 2011 

року. Заступник директора школи з виховної роботи Колосова І.В. 

2. Провести історико-краєзнавчі конференції учнівської молоді «Шляхами подвигу і слави» за 

відомими і маловідомими матеріалами історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 року. 

Протягом квітня 2011 року. Керівник клубу «Зустріч» Макієвська Т.Ю. 

3. Провести засідання за круглими столами, семінари, захисти мультимедійних учнівських 

проектів за участю ветеранів, учасників бойових дій, працівників тилу періоду війни. Друга 

декада квітня. Кафедра історії шкільного методичного об’єднання учителів предметів 

суспільно-гуманітарного циклу. 

4. Провести тематичні книжкові виставки, фотоколажі, виставки фотографій та плакатів воєнних 

років. Друга половина квітня. Завідуюча шкільною бібліотекою Столповська О.І. 

5. Провести бесіди, години спілкування, батьківські всеобучі, спрямовані на висвітлення подій 

української історії та історії рідного краю цього періоду. Протягом квітня-травня 2011 року. 

Класні керівники 1-11 класів. 

6. Провести екскурсії до Кімнати бойової та трудової слави, регіональних історико-краєзнавчих 

музеїв, походи по місцях бойової слави із можливою організацією там урочистих зустрічей з 
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ветеранами війни, членами сімей загиблих, жертвами нацистських переслідувань. Протягом 

квітня-травня 2011 року. Класні керівники 1-11 класів. 

7. Здійснити поповнення та оновлення експозиції Кімнати бойової та трудової слави 

документами та архівними матеріалами, мемуарами тощо. Квітень-червень 2011 року. 

Керівник клубу «Зустріч» Макієвська Т.Ю. 

8. Координацію щодо виконання даного наказу покласти на заступників директора школи з 

навчально-виховної роботи Чащіну В.О., Миргородську Л.М., контроль - на заступника 

директора школи з виховної роботи Колосову І.В. 

 

Директор школи    В.БОНДАР 


