
Звіт про проведені заходи щодо вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та Дня Захисника Вітчизни.

            На виконання плану заходів з організації відзначення в області Дня

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 23-ї річниці

виведення військ з Афганістану та Дня Захисника Вітчизни,  листа відділу

освіти Хотинської районної державної адміністрації від 06.02.2012 року №01-

10-186 в загальноосвітніх навчальних закладах району проведено ряд заходів до

річниці виведення військ із Афганістану : класні години, години спілкування,

уроки мужності, інформаційні лінійки. Виходили хлопці із Афгану,

«Афганістан – незаживаюча  рана»,  «Наші односельчани – учасники бойових

дій»,  «Афганістан – болить в душі моїй», «Відлуння афганських гір».

Організовано відвідування та покладання квітів волонтерськими загонами

шкіл могил учасників афганської війни в Данківцях, Анадолах НВК,  Хотині  та

Шилівцях.

Проведено зустрічі з воїнами афганцями в Данковецькому,

Колінковецькому, Недобоївському, Малинецькому, Пашковецькому НВК,

Хотинській №5, Рашківській, Шиловецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З нагоди Дня Захисника Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах

району організовано виставку в шкільних бібліотеках «Роки опалені війною»,

«Про що розповідають ордени»,  «У житті є місце подвигу».

Проведено конкурс малюнків , з яких слід відзначити роботу учня 8 класу

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Каревича Андрія  «Відлуння  Афганських

гір…  Вже скільки років проминуло, а біль у серці б'є  і  б'є»,  а  також  роботи

учнів  Данковецького НВК  Майсюка Павла,  Рижої Діани.

22 лютого  на базі Клішковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено районні

змагання по стрільбі з пневматичної гвинтівки.  В загальному  заліку

переможцями стали учні Хотинської гімназії (вчитель Юзько В.І.),  друге  місце

посіла  Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Марковський В.М.),  третє

місце вибороли учні Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 (вчитель Мітасов

Ю.А.).



23 лютого на базі Хотинської ДЮСШ  відбулась військово-спортивне

свято присвячене Дню Захисника Вітчизни та вшанування учасників бойових

дій на території інших держав.  В змаганнях прийняли участь  загальноосвітні

навчальні заклади  м.Хотина  у  дев'яти  видах :

1. Стрільба з пневматичної гвинтівки.

2. Підтягування (юнаки).

3. Згинання та розгинання рук в упорі (дівчата).

4. Розбирання та складання автомата  Калашникова.

5. Спорядження магазина патронами.

6. Одягання  ЗЗК.

7. Піднімання гирі 16 кг. (юнаки).

8. Перетягування линви.

9. Військово-спортивна естафета.



Переможцями стали учні Хотинської гімназії.  Всі заходи в районі

проходили на високому організаційному рівні.

Начальник відділу освіти
районної державної адміністрації                 О.В.Плаксивий

Вик.  Юзько  В.І.
Тел.2-11-96


