ДОДАТОК 
до рішення виконавчого комітету 
05 вересня 2019 року № 231

ЗАХОДИ
з організації викладання предмета „Захист Вітчизни” та військово-патріотичного виховання молоді у закладах загальної середньої освіти
на 2019-2020 навчальний рік

№
п/п
Заходи
Термін виконання
Відповідальні за виконання
1
2
3
4
Організаційні заходи
1
Навчально-методична конференція з вчителями предмету „Захист Вітчизни” за підсумками 2018-2019 навчального року і завдання на новий навчальний рік
Жовтень
2019р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
2
Нарада-зустріч з офіцерами в/ч А-1108,   вчителями предмету „Захист Вітчизни” з питань організації військово-шефської роботи
До
30.11.2019 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
3
Комплектування взводів призовниками і передача їх у Дрогобицьку автомобільну школу Товариства сприяння обороні України
Згідно з графіком комплекту-вання
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
4
Проведення семінарських занять з вчителями предмету „Захист Вітчизни”  та медико-санітарної підготовки з організації і проведення навчально-польових зборів
Березень 2020 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти 
Добір і розподіл кадрів вчителів предмету „Захист Вітчизни”,
методична робота з ними
1
Добір та укомплектування закладів загальної середньої освіти  вчителями предмету „Захист Вітчизни”, медико-санітарної підготовки
Протягом року
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
2
П’ятиденні навчально-методичні збори з вчителями  предмету „Захист Вітчизни”
Вересень
2019 р.
Відділ освіти
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
3
Щомісячні одноденні навчально-методичні заняття з вчителями предмету „Захист Вітчизни”
Остання середа місяця
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
4
Триденні семінари з вчителями предмету „Захист Вітчизни” щодо обміну досвідом роботи та проведення занять з військово-патріотичного виховання молоді
Лютий
2020 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
5
Проведення семінарських занять з вчителями предмету „Захист Вітчизни” щодо організації і проведення польових зборів
Березень 2020 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
6
Курси підвищення кваліфікації вчителів предмету „Захист Вітчизни” 
За окремим планом
Відділ освіти
7
Одноденні навчально-методичні збори 
з вчителями медико-санітарної підготовки
Березень
2020 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
Удосконалення навчально-матеріальної бази
1
Поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів „Захисту Вітчизни”
Грудень
2019 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
2
Оформити стенди про військово-навчальні заклади Міністерства Оборони України та військову службу за контрактом
До 
01.02.2020р.
Вчителі предмету „Захист Вітчизни”
3
Проведення огляду-конкурсу навчально-методичної бази в закладах загальної середньої освіти
Квітень
2020 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти
Оборонно-спортивні заходи
1
Організація і проведення трьохденних навчально-польових зборів і військово-спортивних свят, присвячених закінченню навчальної програми „Захист Вітчизни”
Квітень-травень 
2020 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти

2
Провести місячник оборонно-масової роботи з військово-прикладних видів спорту, присвячений Дню Збройних Сил України
Листопад 2020 р.
Дрогобицько-Бориславський ОРВК
Відділ освіти



Керуючий справами виконкому                                                      І.М.Кобилецький








