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Положення про координаційну раду

з питань національно-патріотичного виховання 

1. Загальні положення

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при
КДНЗ «Веселка» (далі — координаційна рада) є тимчасовим консультативно-
дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з
реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання.

2.  Координаційна  рада  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  і
законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради
України,  прийнятими  відповідно  до  Конституції  та  законів  України, 
актами  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  міністерств,  розпорядженнями
голови Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

2.  Основними завданнями Координаційної ради є:
1). Вивчення та аналіз національно-патріотичних та духовних процесів

у дітей.
2). Визначення  шляхів,  механізмів  та  способів  вирішення  питань

щодо  впровадження  національно-патріотичного  виховання,  підвищення
ефективності діяльності навчального закладу.

3). Сприяння  активізації  роботи  з  національно-патріотичного
виховання  дітей,  відповідно  до  розроблених  центральними  органами
виконавчої  влади  стратегій,  концепцій,  заходів  з  національно-патріотичного
виховання.

 
3. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1). Проводить аналіз стану справ у процесі впровадження національно-

патріотичного виховання.
2). Бере участь у розробці проектів нормативних документів з питань,

що належать до її компетенції.
3). Надає  пропозиції  щодо  вдосконалення  роботи  з  питань

національно-патріотичного виховання дітей.
4).  Сприяє  проведенню  урочистих  заходів  щодо  відзначення

національних  та  державних  свят  України  за  участю  учасників  АТО,
представників громадськості.

5). Проводить  через  засоби  масової  інформації  інформування
громадськості щодо стану роботи з національно-патріотичного виховання       в
навчальному закладі.



4. Координаційна рада має право:
1). Отримувати в установленому порядку від відділу освіти, сільської

ради та навчального закладу  інформацію, необхідну для виконання покладених
на неї завдань. 

2). Вносити  пропозиції  щодо  удосконалення  організації  роботи  з
питань  національно-патріотичного  виховання  дітей  на  розгляд  педагогічної
ради ДНЗ «Веселка» . 

3). Залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого
самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

5. Склад Координаційної ради
1). Координаційну  раду  очолює  завідувач  ДНЗ.  До  складу  входять

представники відповідного закладу, громадських організацій.
2). Організаційно – технічне забезпечення діяльності  Координаційної

ради покладається на секретаря ради.

6. Форма роботи Координаційної ради
1).   Організаційною формою роботи Координаційної Ради є засідання, що

проводяться за потребою, але не рідше,  ніж двічі на рік. Засідання ради веде
голова Ради, а у разі його відсутності – секретар ради.

2).   Рішення  Координаційної  ради  оформляються  протоколом,  який
підписує голова ради  та секретар.

3).  На  засідання  Координаційної  ради  можуть  запрошуватися
представники  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,
організацій та об’єднань громадян.

4).   Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її повноважень, є
обов’язковими для розгляду на педагогічній раді закладу.   

ЗАТВЕРДЖЕНО:


