
 

 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

    21.01.2022                                               № 41-од 

 

Про організацію та проведення  

Тижня пам’яті жертв Голокосту 
 

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2021-2022 навчальний рік, 

з метою поглибити знання молоді про Голокост під час Другої Світової війни на 

території Східної Європи та нашої країни, виховувати в них толерантність та 

повагу до інших народів, вшанувати пам’ять загиблих у Голокості,  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у навчальному закладі Тиждень пам’яті жертв Голокосту. 

                                                                                З 24 по 28.01.2022 року 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

2.1. Розробити та затвердити план заходів щодо проведення Тижня (додаєтся). 

До 21.01.2022 року 

2.2. Довести до відома усіх учасників навчально-виховного процесу про 

заплановані заходи щодо проведення Тижня. 

                                                                                        До 21.01.2022 року 

2.3. Підготувати наказ «Про підсумки проведення Тижня пам’яті жертв 

Голокосту» 

                                                                                         До 29.01.2022 року 

3. Усім учасникам навчально-виховного процесу забезпечити своєчасне 

виконання Плану заходів. 

                                                                                          Впродовж тижня 

4. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту закладу Вадилюк 

І.Ю. висвітлювати матеріали проведених заходів на сторінці в соціальній мережі 

Facebook та сайті закладу. 

                                                                                          Впродовж тижня 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                       Оксана СИЧОВА 
 

З наказом ознайомлено: 

________ Козачук А.Д. 

________ Юрійчук Р.В. 

________ Вадилюк І.Ю. 



«Затверджено» 

наказом по закладу 

від 21.01.2022 року  

№ 41-од  

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 
 

План заходів  

щодо проведення Тижня пам’яті жертв Голокосту 

 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Акція «Запали свічку» 27.01.2022 Козачук А.Д.,  

Юрійчук Р.В. 

2. Тематичні онлайн-уроки з історії 

України на тему: «Україна в роки Другої 

світової війни. Концтабори та масове 

знищення людей. Голокост» 

Впродовж 

тижня 

Вчителі історії 

3. Виховні години «Наша пам’ять, наш біль 

– Голокост» та «Згадаємо жертв 

Голокосту» 

Впродовж 

тижня 

Класні 

керівники 7-11 

класів 

4. Перегляд документальних фільмів про 

трагічні події в роки Другої світової 

війни, концтабори та масове знищення 

людей. Голокост. 

Впродовж 

тижня 

Вчителі історії, 

класні керівники 

5. Виставка літератури та документальних 

матеріалів «Трагічні уроки історії». 

Впродовж 

тижня 

Муха М.В. 

6. Відкрита виховна година до 

Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту з учнями 5-В класу 

27.01.2022 Кіцул Л.Г. 

 


