РОГАТИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
НАКАЗ
м. Рогатин
_____________

№ _______

Про організацію та проведення допризовної
підготовки юнаків у 2018-2019 н.р.

Відповідно до законів України «Про правовий статус та вшанування
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», Постанови
Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VІІІ «Про вшанування
героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді», у відповідності до Стратегії національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента України
від 13 жовтня 2015 року №580/2015, Воєнної доктрини України, затвердженої
Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743-р
«Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії
національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді й методичних
рекомендацій національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 16.06.2015 р. № 641. На виконання методичних рекомендацій
2018-2019 н.р. (лист МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018р.)
НАКАЗУЮ:
1.
Розпочати вивчення предмету Захист Вітчизни у 6-х та 7-х класах з 03
вересня 2018р.
2 Викладачу Захисту Вітчизни Жирому Р.Я. до: 16.09.18р. розробити та
подати на затвердження потижневий план виконання програми у 6-х та
7-х класах.
2.1. До 13.09 вивчити з учнями заходи безпеки на заняттях з Захисту
Вітчизни,
під час проведення стрільб з малокаліберної та пневматичної зброї;
прийняти залік під розписку.
2.2. Виконання вправ з стрільб з пневматичної та малокаліберної зброї,
передбачених програмою з Захисту Вітчизни, стрілецьких гуртків,
проводити в стрілецькому тирі СДЮСШОР з дотриманням заходів безпеки.
3. На заняттях класи називати взводами. Командирами взводів призначити:
6 А – клас – 1-й взвод – Волошин Владислав
6 Б – клас – 2 –й взвод Наконечний Володимир
7 – клас - 3-й взвод – Воляк Святослав

4. Навчально-польові збори з учнями 7-х класів провести у травні 2019р. на

навчально-матеріальній базі коледжу.
5. Заняття з основ медичних знань з ученицями 6-х і 7-х класів проводити
медичній сестрі Гучок Я. І.
6. На заняттях з Захисту Вітчизни форму одягу для учнів встановити
гімназійну форму. На практичних заняттях у полі встановити спортивну,
темного кольору з головним убором відповідно до сезону. Екіпірування
учнів на навчально-польових заняттях: макет автомата, протигаз, гранат, 2-і
бойові гранати, макет гранат прапорці.
На заняттях з Захисту Вітчизни юнаків повинні мати охайну зачіску.
7. Викладачу Захисту Вітчизни, основ медичних знань і фізичної культури
на заняттях вимагати чіткого виконання учнями основних положень
статутів Збройних Сил У країни і порадника з фізпідготовки.
8. Після закінчення вивчення курсу Захисту Вітчизни провести Фінал
військово- патріотичної гри «Сокіл Джура» свято.
9. Викладачу Захисту Вітчизни провести військово-спортивне свято. План
підготовки і проведення свята подати на затвердження до 01.05.2019р.
заступнику директора Зварчуку Я.М.
10. Створити « Військово — спортивний » гурток
11. День Цивільної оборони підготувати і провести в травні 2019 р.
План підготовки і проведення дня ЦЗ подати на затвердження
Погурало Є С до 10.04.19р.
12. Відповідальним за збереженням пневматичних гвинтівок та набоїв до
них призначити викладача Захисту Вітчизни Жирому Р.Я. зброю зберігати
відповідно до вимог Інструкції, затвердженої наказом МВС України та
вимог Тимчасової інструкції про порядок придбання, перевезення
вогнепальної, навчальної, спортивної, малокаліберної зброї та бойових
припасів, відкриття стрілецьких тирів наказом міністерства освіти і науки
України.
13. Наказ довести до відома учнів 6-х та 7-х класів та вчителів гімназії.
14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор гімназії

Доронюк І.

