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Керівник Великомостівського ОЗЗСО 

______________Стадницька Г.Т. 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

Великомостівського ОЗЗСО  

по громадянській освіті та правовому вихованні серед учнівської молоді 

на 2018-2019 н.р. 
 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Ознайомити учнів з правами і обов’язками 

учасників навчально-виховного процесу 

вересень Класні керівники 

2. Педагогічна акція “Чим живеш, дитино?” (рейд-

обстеження матеріально-побутових умов 

проживання учнів, що потребують особливої 

педагогічної уваги).  

вересень-

жовтень 

Класні керівники, 

комісія 

3. Поновити інформаційно-консультативні куточки 

для дітей та їх батьків з адресами, телефонами, 

режимом роботи установ та організацій. 

вересень Матура Н.А., члени 

клубу “Закон і ми” 

4. Встановити соціально – педагогічний патронат 

над дітьми девіантної поведінки та над такими,  

що виховуються в соціально неспроможних 

сім’ях. 

жовтень Кл.кер.,заст. з ВР 

Пагутяк І.В. 

5. Індивідуальна робота з важковиховуваними 

підлітками по створенню “Зони безпеки” 

(залучення до роботи в гуртках, секціях, клубах, 

контроль за відвідуванням занять в школі, 

контакти з батьками ). 

Вересень, 

січень 

Класні керівники, 

комісія 

6. Аналіз зайнятості в гуртках категорійних сиріт( 

сиріт, напівсиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, схильних до 

правопорушень) 

вересень, 

січень 

Матура Н.А. 



7. Операція «Сім’я» . Складання актів обстеження 

житлово-побутових умов сімей учнів, що 

проживають у кризових сім’ях 

до 

08.10.2018р 

Кл.кер.,заст. з ВР 

Пагутяк І.В. 

8. Операція «Підліток». Рейд-перевірка умов 

проживання учнів, схильних до правопорушень, 

складання актів. 

до 17.10.18р. Кл.кер.,заст. з ВР 

Пагутяк І.В. 

9. Оформити індивідуальні психолого-педагогічні 

картки учнів, схильних до правопорушень та 

дітей-сиріт 

протягом 

І семестру 

Дмитришин М.В., 

класні керівники 

10. Проводити батьківські лекторії правових знань:  

- Поняття превентивного виховання. Його 

принципи. Теоретична основа превентивного 

виховання. 

- Права і обов’язки батьків по вихованню і 

навчанню дітей у відповідності із Законом 

України „Про освіту”. 

- Адміністративна відповідальність батьків і 

осіб, що їх замінюють, за неналежне виконання 

своїх обов”язків по вихованню і навчанню дітей. 

- Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного 

навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні 

-Індивідуальні бесіди з батьками «Як допомогти 

дитині подолати проблеми підліткового віку» 

жовтень, 

грудень, 

травень 

СтадницькаГ.Т., 

ДмитришинМ.В, 

Матура Н.А. 

11. Провести диспут : «Право на захист від 

психологічного та фізичного насильства » 

1 раз в 

семестр 

Малицька О.Я. 

12. Проводити засідання Ради профілактики 

правопорушень 

згідно 

плану 

Носаль П.Д. 

Пагутяк І.В. 

Соболь У.В. 

13. Організовувати коментовані перегляди 

документальних кіно-, відеофільмів щодо 

деструктивних наслідків злочинів та 

правопорушень 

 

протягом 

року 

Матура Н.А. 

Заблоцька Н.С. 

14. Здійснювати контроль адміністрації за 

відвідуванням учнями школи. Активізувати 

профілактичну роботу з недопущенням 

постійно Комісія, 

учн.самовряду- 



правопорушень та негативних проявів серед 

школярів вання 

15. Залучати до правоосвітньої та 

правороз’яснювальної роботи з учнівською 

молоддю відповідні міські служби, установи, 

громадські організації  

протягом 

року 

Носаль П.Д., 

Соболь У.С., 

комісія 

16. Провести місячник правових знань 

Виховні години: 1.Соборна мати Україна - одна 

на всіх,як оберіг 2.Україна -моя рідна 

Батьківщина З.Українцями ми народилися 

4.Національна символіка України 5.Я 

громадянин України 

грудень 

2018р. 

Матура Н.А., 

Дмитришин М.В., 

Пагутяк І.В. 

Класні керівники 

17. Виставка малюнків учнів «Світ очима дитини» грудень 

2018 

вчителі 

образотворчого 

мистецтва 

18. Провести годину спілкування «Міжнародні 

стандарти захисту прав людини. Права та 

обов'язки громадян Європи» 

 

грудень Класні керівники 

19. Диспут на тему: Міжнародно-правовий захист 

прав жінок 

грудень Класні керівники 

20 Урок-роздум «Як я маю поводитись, щоб не 

потрапити у складну ситуацію?» 

грудень Класні керівники 

7-8 кл., 

Вчитель 

правознавства 

21 Я – школярик. Правила поведінки для кожної 

дитинки. 

протягом 

року 

Боднар О.С. 

22 Провести тиждень профілактики правопорушень 

Психодіагностичне вивчення учнів з 

труднощами в шкільній та соціальній адаптації і 

своєчасна корекція поведінки. 

квітень Пагутяк І.В. 

Дмитришин М.В. 

23 Організовувати зустрічі із працівниками 

правоохоронних органів 

грудень, 

квітень 

Носаль П.Д., 

Соболь У.В. 



24 Провести конкурс серед учнів 8-9 та 10-11 кл. на 

кращий колектив за станом правового виховання 

квітень Пагутяк І.В., 

Соболь У.В. 

25 Проводити індивідуальні консультації з учнями, 

схильними до правопорушень. Анкетування. 

постійно Матура Н.А., 

ДмитришинМ.В. 

26 Проводити анкетування з учнями і батьками з 

метою вивчення сім’ї 

постійно ДмитришинМ.В. 

27 Рейд «Урок» - аналіз стану відвідування учнями 

шкільних занять 

1 раз  

у 2 місяці 

Комісія, 

Пагутяк І.В. 

28 Аналіз спільної роботи школи та сім’ї щодо 

профілактики негативних проявів серед учнів 

згідно 

графіку 

заг.зборів 

Рада профілактики, 

Пагутяк І.В. 

29 Організовувати в шкільній бібліотеці постійно 

діючі виставки літератури правопросвітницької 

тематики, поповнювати бібліотечні фонди 

правовою довідковою літературою, 

періодичними правничими виданнями  

квітень 

2019р. 

бібліотекар 

30 Підвести підсумки правового виховання за 2018-

2019 н.р. 

травень Пагутяк І.В. 

Відповідальні: 

Матура Н.А. ___________________________ 

Дмитришин М.В. ___________________________ 

Боднар О.С. ___________________________ 

Пасічна О.І. ___________________________ 
 


