
Відповідно до Плану заходів з підготовки та відзначення 67-ї річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року №154, розпорядження Першого
заступника голови обласної державної адміністрації Г.Галиця від 03.04.2012 року
№64-Г «Про підтримку товариства сприяння обороні України у проведенні місячника
оборонно-масової роботи, присвяченого 67-й рівниці Перемоги у Великій Вітчизняній
Війні 1941-1945 років та 68-й річниці з дня створення обласної організації ДТСААФ
України» відділом освіти Хотинської районної державної адміністрації розроблені
заходи щодо проведення місячника присвяченого Дню Перемоги у Великій
Вітчизняній війні.

Протягом місячника  оборонно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах району проведено святкові концерти,  покладання вінків і квітів до
пам’ятників воїнам-визволителям, несення почесної варти, участь у мітингах

В Хотинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 проведена зустріч з
ветераном Великої Вітчизняної війни Самофаловим Володимиром Дмитровичем.

Учні Хотинської гімназії відвідали ветеранів праці і війни і взяли участь як
волонтери біля меморіалу Слави, несення прапорів і гірлянди.

Всіма учнями навчальних закладів міста створено «живий коридор» з квітами
для ветеранів війни протягом всього маршруту учасників параду.

В Недобоївському навчально-виховному комплексу (вчитель Безверхній В.Г.)
проводилась пошукова робота учнями школи, що дало змогу поповнити матеріалами і
експонатами Великої Вітчизняної війни куточок бойової слави.

На базі Шиловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 04.05.2012 року
проведені змагання з міні-футболу присвячені пам'яті воїну-інтернаціоналісту
Віктору Маковійчуку в яких взяли участь 5 загальноосвітніх шкіл району.
Переможцями стала команда Клішковецької загальноосвітньої школи.

Районною організацією ДТСААФ України проведений автопробіг селами
Хотинського району, який завершився мітингом і покладанням вінків і квітів біля
момеріала Слави в м.Хотині.

18.04.2012 року відділом освіти Хотинської районної державної адміністрації
проведено ІІ етап Всеукраїнської  військово-патріотичної  гри  «Зірниця», в якому
взяли участь  312 учнів  району. Переможцями стали учні Хотинської гімназії
(вчитель Юзько В.І.).

20.04.2012 року на базі прикордонного загону с.Куліківка Герцаївського району
проведені стрільби з автомата Калашникова, в яких взяли участь 232 учні району.

25.04.2012 року проведено фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль
«Нащадки козацької слави», в якому взяли участь 266 школярів району. Перемогу
святкувала Хотинська гімназія (вчитель Голянська Г.В.).

В усіх навчальних закладах в рамках місячника оборонно-масової роботи
провелись загальношкільні лінійки до Дня Перемоги військово-спортивні свята
присвячені закінченню  предмета «Захист Вітчизни» зустрічі з ветеранами війни,
офіцерами у відставці.
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