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Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
«Академічний ліцей №4»
Обухівської міської ради Київської області
вул. П.Осипенко, 26, м. Обухів, Київська обл., 08701
тел. (04572) 6-93-93, телефакс (04572) 6-91-71
e-mail: obukhiv.4.school@ukr.net, код ЄДРПОУ 25658261

Н А К А З

«_27_» __08__ 2021 року                         м. Обухів                                                      №_131 

Про організований початок 2021/2022 н.р.
із Захисту України для вихованців ЦВПВ та  ДП

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, наказу управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради № 197 від 31.08.2017 «Про  організацію навчання з предмета «Захист України» та з методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

НАКАЗУЮ:
Почати проводити заняття із Захисту України з 1 вересня 2021 року для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх закладів  Обухівської ОТГ.
	Метою занять із Захисту України визначити формування у юнаків морально - психологічної стійкості, зміцнення їхнього здоров’я, забезпечення набуття ними сили та витривалості, умінь та навичок, які сприятимуть опануванню ними після призову до лав ЗСУ програми загальновійськової підготовки молодого поповнення у скороченні терміни.
	Викладачам Захисту України Кондратюку С.Я., Ягняєву Р.М., Карабету М.В., Ягняєвій Т.В., Паламарчук О.В.:
3.1 Розробити календарний план вивчення розділів та тем із ЗУ й подати його на затвердження директору.
3.2 На заняття із ЗУ (за винятком контрольних та комплексних занять) виділити по 1,5 години на тиждень для 11 та 10 класів, 1 годину для 10-го класу  що працюють за програмою Інтелект України, з урахуванням необхідності повного та якісного виконання програми до закінчення навчального року.
4. На заняттях із ЗУ встановити військову форму, як обов’язкову для юнаків та білий халат для дівчат. Дівчатам на спільних заняттях з ЗУ заборонити носіння сережок, каблучок, щоб запобігти ушкодженням під час тренувань із засобами захисту органів дихання та шкіри.
5. Встановити військову форму одягу на заняттях вправ із стрільби та на польових заняттях, а також таке екіпірування: макет автомата, протигаз, мала піхотна лопатка, 2 болванки гранат, фляга для питної води.
6. Для вдосконалення навчально – методичної бази, підвищення рівня педагогічної майстерності й складання методичних розробок затвердити один день на тиждень як методичний день викладачів.
7. Стрільби з юнаками проводити в тирах навчального закладу.
8. Викладачам з ЗУ подавати проекти наказів з проведення стрільб на затвердження напередодні дня стрільб. Аналіз результатів їх проведення подавати начальнику ЦВПВ та ДП.
9. Обов’язково проводити для учнів інструктаж з техніки із його фіксацією в журналі та підтвердженням особистими підписами учнів.
10. Контроль за викладанням предмета покласти на тимчасово виконуючого обов’язки  начальника ЦВПВ та ДП Кондратюка Сергія Яковича.

Директор 				                                            В.М. Марченко
З наказом ознайомлені:                                                                      
С.Я. Кондратюк    
Т.В. Ягняєва
Р.М. Ягняєв
О.В. Паламарчук
М.В. Карабет






