
З  07.12 - 12.12.2015 у школі були проведені заходи до   Всеукраїнського 

тижня права   

 

Всеукраїнський урок „Права людини” з нагоди проголошення Загальної  

декларації  прав  людини. Провела Урок Дмитришин М.В. 

   Тематичні лінійки, присвячені «Конвенції про права дитини»  

 Носаль П.Д. Балко О.І. 

07.12, 08.12.15р.  

 Просвітницькі хвилини «Права і обов’язки»  

класні керівники 07.12- 11.12.15р. 

 Виховні години  

- для учнів 1-4 класів «Я і мої права» ; «Я – громадянин України» 

 
 

 



 

- для учнів 5-8 класів «Закони для неповнолітніх: знати щоб не допустити»  

- для учнів 9-11 класів «Гідність – як одна з найвищих моральних 

цінностей»      класні керівники 07.12-

11.12.15р. 

Організували книжкову виставку, виставку документів, які стосуються прав 

дитини, юридичної літератури, презентацій  видань  про  права  дитини, 

публікацій у пресі на правову тематику «Право дитини в Україні». 

Бібліотекарі Стрілець М.М., Пастирнак Г.Д., кер. гуртка Лобода М.Я.. 

Провели конкурс дитячих малюнків «Світ очима дитини»  

- Серед учнів 1-4 класів            кл.кер.,Боднар О.С. 

Провели  конкурс на кращий буклет на тему: «Поле законності для дитини»  

- Серед учнів 5-8 класів        Лобода М.Я., вчителі інформатики 

Провели  конкурс плакатів:«Діти: право на висловлювання»,«Молодь обирає 

майбутнє» 

- Серед учнів 9-11 класів     вч.Стодольна Л.В., Яремчук О.Д., Затхей 

І.В., Дмитришин М.В. 

Провели  засідання ради профілактики за таким планом 

1. Про проведення тижня поширення правових знань. 

2. Слухання учнів, що стоять на внутрішкільному обліку, дітей схильних 

до правопорушень та їх батьків 



3. Організація профілактичної акції «Канікули» 

 
Проведена лялькова вистава Львівського театру «Веселка» на тему: «Чи можна 

розмовляти з незнайомцями» 

                                                                     . 

Провели  правовий брейн-ринг для учнів 9-х класів   

 Дмитришин М.В. 10.12.15р. 

Провели відкрите засідання клубу «Закон і ми» (тренінг «Молодь проти 

торгівлі людьми»)      

Лобода М.Я., 11.12.15р. 

Провели  анкетування серед учнів НВК щодо виявлення відношення дитини 

до закону, розуміння правової поведінки та правової  відповідальності.  

                                                   психолог Дмитришин М.В.  07.12 -11.12.15 р. 

Зустріч з працівниками поліції, спеціалістами СуСД, управління батьками 

(круглий стіл) 

 
 



 

 
 

Поновили  куток правових знань документами, які стосуються прав дитини.  

   Лобода М.Я., члени клубу «Закон і ми»,  08.12.14р. 

Провели  батьківські збори з лекторієм на правовиховну, профілактичну 

тематику за участю служб, що займаються дітьми, органів місцевого 

самоврядування. 

 дирекція, кл.кер., грудень 2015р.(згідно графіка) 

 
 


