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Н А К А З 

                                                       м. Заставна                                             

08 грудня 2021                      №  __ 

 

Про  відзначення в закладі освіти 

30-річчя ЗСУ 

       На виконання плану роботи школи на 2021/2022 н.р., з метою відзначення 

30-річчя ЗСУ, військово-патріотичного виховання учнівської молоді, 

формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості, вшанування 

героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність 

України, виховання молоді готової до виконання обов’язку із захисту 

Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України в закладі 

освіти відбулися виховні заходи: бесіди «З історії Збройних Сил України» (8-Б), 

«Державні і військові символи України» (10), «Слава нашого краю», «05.12 – 

Міжнародний день волонтерів» (9-Б), «На варті миру», «Конституція України 

про службу в ЗСУ» (11-А), «Майбутні захисники» (1-А), конкурсна програма 

«Наші захисники» (3-Б), бліц-гра «Військові головоломки» (1-Б), «06.12 – День 

ЗСУ» (2-Б, 6-А), «Ми пишаємося своєю армією» (5-Б), «Є така професія - 

Батьківщину захищати» (2-Б), виставка малюнків, присвячених 30-ій річниці 

ЗСУ «Я буду військовим» (2-А), «День ЗСУ», «На варті Батьківщини», «Наші 

герої» (5-11 кл.). 

        У фойє школи демонструвалися відео про ЗСУ, про героїв-волонтерів,  про 

героїв ООС та книжкова виставка «Ми щит і меч твій, Україно!». На перервах 

лунали музичні привітання на честь свята.  Учні записали відео привітання з 

Днем ЗСУ. 

Виходячи з вище сказаного 

НАКАЗУЮ: 

1. Відзначити роботу щодо військово-патріотичного виховання  

підростаючого покоління та проведення заходів з відзначення 30-річчя ЗСУ 

таких класних керівників: Семенюк О.В. (1-А), Спісак С.С. (1-Б), Онищенко 

Г.Г. (2-А), Пазюк І.М. (2-Б), Лабюк Т.Д. (3-Б), Мігалескул О.В. (5-Б), Довгань 

Т.В. (6-А), Чіботар Л.В. (8-Б), Ковалик Н.Я. (9-Б), Гуштик О.І. (10). 

2. Під час навчальних занять та у позакласній  виховній роботі формувати в  



учнів почуття патріотизму, поваги до державної мови та державних символів 

України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, 

культурних цінностей, культурної спадщини Українського народу, 

усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну 

цілісність України. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора  

школи з ВР Микитей С.В. 

 

 

            Директор ЗЗСО                             Надія БАЧИНСЬКА 

З наказом ознайомлені                             Микитей С.В. 

 

  

 
 


