
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 
 

06.09.2021 смт Нова Водолага    № 180 

 

Про проведення тематичних тижнів 

у 2021/2022 навчальному році 

 

 

 Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Нововодолазька 

санаторна школа» Харківської обласної ради на 2021/2022 навчальний рік,   

з метою формування базових компетентностей учнів, загальнолюдських 

цінностей та духовних пріоритетів; розширення світогляду та творчих 

здібностей здобувачів освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2021/2022 навчальному році такі тематичні тижні: 

 - з 20.09.2021 по 24.09.2021 - тиждень протидії булінгу “Булити не 

круто!”; 

 - з 04.10.2021 по 15.10.2021 - декада національно-патріотичного виховання 

“З Україною в серці”; 

 - з 01.10.2021 по 31.10.2021 - місячник електробезпеки “Життя без 

електротравматизму”; 

 - з 18.10.2021 по 22.10.2021 - тематичний тиждень “Збережемо життя і 

здоров’я кожного”; 

 - з 08.11.2021 по 12.11.2021 - тиждень “Молодь за безпеку дорожнього 

руху”; 

 - з 15.11.2021 по 19.11.2021 - тиждень трудового виховання та 

профорієнтації “Вибір професії - вибір долі”; 



 - з 29.11.2021 по 03.12.2021 - тематичний тиждень “За здоровий спосіб 

життя. Молодь проти наркоманії та ВІЛ-інфекції”; 

 - з 06.12.2021 по 10.12.2021 - тиждень правових знань “Ти і закон”; 

- з 20.12.2021 по 29.12.2021 - тематична декада “Будь обережним з 

вогнем!”; 

 - з 17.01.2022 по 28.01.2022 - декада громадянського виховання “Моя 

країна - Україна”; 

 - з 14.03.2022 по 18.03.2022 - тиждень родинно-сімейного виховання “Моя 

родина - України краплина”; 

 - з 21.03.2022 по 25.03.2022 - тиждень безпеки життєдіяльності “Життя 

людини - найвища цінність”; 

 - з 04.04.2022 по 08.04.2022 - тиждень естетичного виховання “Прекрасне 

навколо тебе”; 

 - з 18.04.2022 по 26.04.2022 - декада екологічних знань “Земля - наш дім”; 

 - з 27.04.2022 по 09.05.2022 - вахта пам’яті “Салют, Перемого!”; 

 - з 16.05.2022 по 20.05.2022 - тиждень цивільного захисту “Зумій себе 

захистити”; 

 - з 23.05.2022 по 03.06.2022 - тематична декада “Безпечне літо”. 

2. Керівникам методичних об’єднань вихователів Ярошенко А.М.,     

Щербак І.Б., Петрашкевич Т.Р., педагогу-організатору Звенигородській 

І.В.: 

2.1 Спланувати роботу під час проведення тематичних тижнів, обговорити 

на засіданні методичних об’єднань та подати на затвердження директору 

закладу. 

Відповідно до термінів проведення тематичних тижнів 

2.2 Підготувати та оформити творчі звіти про проведення тематичних 

тижнів та подати до методичного кабінету. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з  виховної роботи Черниш І.В. 

 

Директор         Сергій ЄРМАКОВ 



 

 

З наказом  від 06.09.2021 № 180 ознайомлені: 

Черниш І.В.______ 

Звенигородська І.В.______ 

Ярошенко А.М.______ 

Щербак І.Б. ______ 

Петрашкевич Т.Р. _______ 


