
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І  НАУКИ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ   

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ДЕРЖАВНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД 

«БЕРЕЗАНСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ  АГРАРНИЙ  ЛІЦЕЙ» 
 

Н  А  К  А  З 
 

15 листопада 2013 року                                                                                                             № ___   

м. Березань 

 

 

Про проведення виховних заходів з 

нагоди відзначення Дня працівни-

ків сільського господарства 

 

 На виконання факсограми від 17.11.2013 №224, відповідно до плану виховної роботи 

та з метою відзначення Дня працівників сільського господарства,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення Дня працівників сільського госпо-

дарства (додається).  

 

2. Класним керівникам та майстрам виробничого навчання забезпечити явку учнів на 

час проведення години спілкування «Де плуг ходить, там хліб родить» 

 

3. Відповідальність за проведення вище зазначеного заходу покласти на класного ке-

рівника групи №21 Манько Н.Я. 

 

4. Заступникові директора з навчально-виробничої роботи (Мислик Г. О.) внести не-

обхідні зміни до розкладу навчальних занять, скоротивши кількість уроків та передбачивши 

можливість проведення скорочених занять в інші дні.  

 

5. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника директора з навчаль-

но-виховної роботи Школьну Н. О. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В. о. директора ліцею Г. О. Мислик   
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Додаток  

до наказу № ____ від 15.11.2013 року 

по ДНЗ «Березанський професійний аграрний 

ліцей» 

 

 

План виховних заходів  

з нагоди відзначення Дня працівників сільського господарства 

у ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін ви-

конання 

Відповідальні 

за проведення 

1. 
Організувати і провести годину спілкування «Де 

плуг ходить, там хліб родить» 
15.11.2013 р. Манько Н.Я. 

2. 
Провести урочисту лінійку з нагоди відзначення Дня 

працівників сільського господарства 
12.11.2013 р.  Школьна Н.О. 

3. 
Організувати книжкову виставку «Хвала рукам, що 

пахнуть хлібом» 

до 

15.11.2013 р. 
Деменська С. Г.  

4. 
Провести бесіду «Земля – єдине джерело багатства і 

лише сільське господарство його примножує»  
14.11.2013 р. 

Барсук К. М., 

Мироненко В. М. 

5. 
Провести виховні години в групах І-ІІІ курсів на 

тему «Праця землероба славна урожаєм» 

за графіком 

проведення 

виховних 

годин  

Класні керівники, 

майстри вироб-

ничого навчання  

 

 

 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи Н. О. Школьна 

 


