НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від /• £ Ш Л о / £

м. Надвірна

Про проведення в районі
патріотичної гри «Вас не
забудемо! Усіх пам’ятаємо!»
%

Відповідно
до
звернення
громадської
організації
«ІваноФранківської обласної спілки членів сімей загиблих, померлих безвісті
зниклих в зоні АТО», з метою гідного вшанування загиблих учасників
АТО і Героя Небесної Сотні з Надвірнянського району та формування у
старшокласників патріотичних рис громадян Української держави:
1. Затвердити Положення про проведення в районі патріотичної гри
на тему «Вас не забудемо! Усіх пам’ятаємо!» серед учнів 8-11 класів
закладів загальної середньої освіти району та ОТГ (додається).
2. Створити оргкомітет з проведення в районі патріотичної гри на
тему «Вас не забудемо! Усіх пам’ятаємо!» згідно з додатком.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ
освіти райдержадміністрації (С.Северилов).
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на посілого
заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука.

_________________________

Голова районної
державної адміністраї

/
Олександр Кеніз

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
райдержадміністрації
від
ЛІ1

Положення
про проведення в районі патріотичної гри на тему «Вас не
забудемо! Усіх пам’ятаємо!» серед учнів 8-11 класів закладів
загальної середньої освіти району
1. Загальні положення
Положення розроблене відповідно до листа звернення громадської
організації «Івано-Франківської обласної спілки членів сімей загиблих,
померлих безвісті зниклих в зоні АТО» з метою гідного вшанування
загиблих учасників АТО і Героя Небесної Сотні з Надвірнянського
району та формування у старшокласників патріотичних рис громадян
Української держави.
2. Головні завдання
Виховання у старшокласників поваги до подвигу загиблих
учасників АТО і Героїв Небесної Сотні; формування у школярів
почуття патріотизму та особистої гідності, соціальної зрілості; організація
змістовного дозвілля учнівської молоді.
3. Загальні положення
3.1.Організатор патріотичної гри Надвірнянська районна державна
адміністрація.
3.2.Організаційно-технічне
та
інформаційне забезпечення
гри
покладається на відділ освіти Надвірнянської районної державної
адміністрації, військово-спортивний ліцей, Надвірнянський РЦДТНПВМ
та Надвірнянської СЮТ.
4. Повноваження організатора

4.1.
Відділ освіти
РДА
забезпечує
організаційну
підтри
підготовки та проведення гри, затверджує склад команд, підбирає склад
журі, визначає місце та час проведення гри.
4.2.
Громадська організація «Івано-Франківська обласна спі
членів сімей загиблих, померлих та безвісті зниклих в зоні АТО»
нагороджує грамотами переможців та учасників гри.

5. Учасники гри
До участі в районній грі запрошуються команди у складі 6 учнів
8-11 класів закладів загальної середньої освіти району та ОТГ (за
згодою)
-Надвірнянський військово-спортивний ліцей
-Надвірнянська ЗОНІ І-ІІ ст. № 1
-Надвірнянська ЗОНІ І-ІІІ ст. №3
-команда учнів Переріслянської ОТГ (за згодою)
-команда учнів Ланчинської ОТГ (за згодою)
-команда учнів Делятинської ОТГ (за згодою)
Кожна команда повинна мати капітана, форму чи її елементи,
емблему.
6. Дата та місце проведення гри
Районна патріотична гра «Вас не забудемо! Усіх пам’ятаємо!»
відбудеться 26.10.2018 р. о 13.30 год. в приміщенні Надвірнянського
війського-спортивного ліцею.
7. Умови проведення гри

Тема гри «Вас не забудемо! Усіх пам’ятаємо!»
7.1.
Презентація до 3 хв. (представлення одного із загиблих гер
АТО Надвірнянського району).
7.2.
Перший етап гри відбудеться у формі «Що? Де? Коли?, де
команди одночасно даватимуть відповіді у письмовій формі (10
запитань). За результатами першого етапу визначаються команди, що
гратимуть у фінальному етапі гри (50% від загальної кількості).
7.3.
Команди-фіналісти за результатами жеребкування гратимуть
собою у формі брейн-рингу за системою: чвертьфінал, півфінал, фінал.
Під час кожної гри командам задається 5 питань. Якщо перша
команда дала неправильну відповідь, право на відповідь переходить до
другої.
8. Підведення підсумків

8.1.Команди учасники
нагороджуються
подяками, призери пам’ятними медалями, переможець - кубком громадської організації «ІваноФранківська обласна спілка членів сімей загиблих, померлих та безвісти
зниклих в зоні АТО».
8.2.
Керівники команд нагороджуються грамотами відділу осв
РДА та ОТГ.

9. Склад журі
Богдан Зеленчук

- перший заступник голови райдержадміністрації,
голова журі;

Ярослав Гундяк

- заступник голови райдержадміністрації, голова
оргкомітету;

Степан Северилов

- начальник відділу освіти Надвірнянської
райдержадміністрації, заступник голови
оргкомітету;

Володимир Свідрак

- керівник Центру допомоги учасникам АТО,
секретар оргкомітету

Олега Ковальчука

- методист районного інформаційно-методичного
центру відділу освіти Надвірнянської РДА

Олег Гричко

- вчитель історії Надвірнянської ЗОШ І-ІИ йт. №4

Євген Луців

- вчитель історії Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст.

Людмила Качала

- вчитель історії Надвірнянського ліцею
10. Фінансування гри

Фінансування гри здійснюється за рахунок коштів громадської
організації «Івано-Франківської обласної спілки членів сімей загиблих,
померлих безвісті зниклих в зоні АТО» та іншими коштами не
забороненими законодавством України.
л

Начальник відділ
райдержадміністр;

Степан Северилов

