
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 

 

НАКАЗ 

 

22 березня 2021 року          № 23 

 

Про затвердження плану заходів  

у закладі освіти до 35-х роковин  

Чорнобильської катастрофи 

 

На виконання Указу Президента України від 09 грудня 2020року № 556 

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку 

заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», наказу департаменту 

освіти інауки Київської обласної державної адміністрації від 01.03.2021 № 34 та 

з метою вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, формування національно-патріотичних та екологічних 

цінностей у вихованців закладу освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів у закладі освіти до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи (далі – План заходів), що додається. 

 

2. Класоводам і класним керівникам забезпечити: 

1) виконання Плану заходів; 

2) оформлення й подання матеріалів за проведеними заходами для 

висвітлення тематичної інформації на вебсайті закладу освіти. 

 

3. Педагогам-організаторам надавати методичну та організаційно-

технічну допомогу класоводам і класним керівникам у здійсненні Плану 

заходів. 

 

4. Учителям історії, географії, біології та екології, охорони здоров’я 

відповідно до компетенції надавати науково-методичну консультативну 

допомогу класоводам і класним керівникам у реалізації Плану заходів. 

 

5. Працівникам бібліотеки закладу освіти: 

1) організувати тематичні експозиції, книжкові виставки, конкурси 

творчих робіт, виставки малюнків; 

2) надавати допомогу класоводам і класним керівникам у доборі 

тематичної інформаційної, методичної, художньо-ілюстративної літератури. 
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6. Розглянути на онлайн-нараді педагогічних працівників питання 

виконання Плану заходів. 

 

7. Учителеві інформатики Заторській С. В. висвітлити інформацію про 

проведені заходи на вебсайті закладу освіти. 

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

школи з навчально-виховної роботи Литвин Л. М. 

 

 

 

Директор школи         Т. Пашинська 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Литвин Л. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

від 22.03.2021 № 23 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

у Вишнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 

до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи  

 

№ 

з/п Зміст заходу 

 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1 

Взяти участь в обласній краєзнавчій конференції 

«Київщина – мій заповітний край» - секція 

«Дзвони Чорнобиля» (онлайн-формат) 

Квітень 2021 
педагоги-

оганізатори 

2 

Взяти участь в онлайн-вікторині ECO-TIME 

«Planetforever», приуроченої до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

Квітень 2021 
педагоги-

оганізатори 

3 
Провести онлайн-екскурсії до Національного 

музею «Чорнобиль» 
Квітень 2021 

педагоги-

оганізатори; 

класоводи,  

класні керівники 

4 

Організувати перегляд відеоматеріалів, 

документальних та художніх фільмів, пов’язаних 

із Чорнобильською катастрофою  

Квітень 2021 

педагоги-

оганізатори; 

класоводи,  

класні керівники 

5 

«Дзвони Чорнобиля» - години спілкування до 

Дня Чорнобильської трагедії: 

 «Земля обпалена Чорнобилем»; 

 «Безсмертна пам’ять про героїв»; 

 «Чорнобиль: втрачене місто»; 

 «Екологічні наслідки Чорнобиля»; 

 «Подвиг ліквідаторів наслідків аварії на 

ЧАЕС»; 

 «Це полинове слово Батьківщина». 

Квітень 2021 

учителі-

предметники; 

класоводи,  

класні керівники 

 

6 
Провести онлайн-гру «Чорнобиль у цифрах» для 

учнів 5-9 класів 
Квітень 2021 

педагоги-

оганізатори 

7 

Організувати тематичні експозиції, книжково-

ілюстративні виставки, конкурси учнівських 

творчих робіт, виставки малюнків «Пам'ять про 

зранений край» 

Квітень 2021 

працівники 

бібліотеки, 

учитель 

образотворчого 

мистецтва 

8 

Висвітлити інформацію про проведені заходи до 

35-х роковин Чорнобильської катастрофи на 

вебсайті школи 

Квітень 2021 

класоводи,  

класні керівники; 

учитель 

інформатики 

 


