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Н А К А З  

13.12.2021                                      м. Заставна                              № ____ 

Про підсумки проведення в закладі  

Всеукраїнського тижня права 

       На виконання Закону України «Про освіту», Указу Президента України від 

18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 №453 «Державна соціальна 

програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року», від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення 

моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

«Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-

2025 роки», затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 15.04.2016 №1/2, наказу Департаменту освіти і науки від 

11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»,  наказу Департаменту освіти і 

науки від  16.08.2021 р. №243  «Про організацію виховної роботи в освітніх 

закладах області  в 2021/2022 навчальному році»,  наказу по школі №        від 

03.12.2021 р.   «Про проведення в закладі освіти Всеукраїнського тижня права», 

плану роботи школи, з метою формування правової культури учнівської молоді, 

вироблення  в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, 

профілактики і корекції асоціальних проявів у поведінці дітей з 06 по 10.12. 2021 р. 

в школі проходив Всеукраїнський Тиждень права.  

     10 грудня проведено Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини та Міжнародного дня прав 

людини.    У фойє школи протягом Тижня демонструвався відеофільм «Ми – проти 

насильства», ролики, презентація про права людини та правозахисну діяльність в 

Україні «Права людини починаються з прав дітей», «День права», «Декларація 

прав людини – права та обов’язки кожного», «Права дитини». Бібліотекар закладу 

освіти Дяківнич Н.Я. та вчителька історії і права Орлик М.М. оформили книжкову 

виставку «Право і закони у житті людини». 

     З 25 листопада до 10 грудня в закладі проходила кампанія «16 днів проти 

насильства» З метою попередження насильницької моделі поведінки, засудження 



усіх проявів насильства серед учасників освітнього процесу в Заставнівському 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів проведено виставку малюнків «Дій проти насильства». 

     У 9-их класах проведено уроки на тему «Конституція - основний закон України» 

(вч. Орлик М.М.), учні 9-их класів під керівництвом вчителя права Орлик М.М. 

підготували презентації на правову тематику.  

     Класні керівники провели тематичні заходи інформаційного, освітнього та 

виховного характеру Романишина С.В.  (11-А кл.) «Конституція України про 

службу у  ЗСУ», Ковалик Н.Я. (9-Б кл.) «Декларація прав людини», Самборська Г.І. 

(7-А кл.) «Знай свої права, дитино»,  Козарійчук М.М. (11-Бкл.) «Декларація ООН 

про права дитини», Гуштик О.І. (10 кл.) «Кожна людина має право…», Швед Т.І. 

(9-А кл.)  «Твої права і обов’язки», Семенюк О.В. (1-А кл.) «Права дитини», Спісак 

С.С.(1-Б кл.), Лабюк Т.Д.  (3-Б кл.) провели пристендові заняття «Твої права, 

дитино» тощо. Члени «Молодої Просвіти» під керівництвом Орлик М.М. 

виступили перед учнями класів на правову тематику. 

    Учителі  дотримуються вимог  нормативно-правової бази  при проведенні уроків,  

занять  гуртків і факультативів та враховують рівень епідемічної небезпеки.  

         Виходячи з вище сказаного                                                                         

НАКАЗУЮ:  

1. Вважати задовільним проведення в школі Всеукраїнського тижня права. 

2. Відзначити роботу вчителя історії і права Орлик М.М. щодо організації та 

проведення Тижня права в закладі освіти. 

3. Класним керівникам 1-11 класів: 

    3.1. Організовувати виховну діяльність, правове та превентивне виховання 

згідно з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на 

випадки домашнього насильства. 

   3.2. Проводити профілактичну роботу щодо протидії та запобіганню булінгу 

(цькуванню) серед здобувачів освіти. 

   3.3. Систематично проводити з учнями заходи на правову тематику із залученням 

до проведення правових заходів в класі провідних юристів, учасників 

антитерористичної операції, представників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій, працівників правоохоронних 

органів з дотриманням протиепідеміологічних заходів тощо.  

   3.4. Контролювати дотримання учнями правил поведінки в закладі освіти. 

4. Практичному психологу школи Черній Ю.О. вести психологічний супровід учнів 

з девіантною поведінкою, з особливими потребами та дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах.  

5.Соціальному педагогу Довгань Т.В. забезпечити комплексний інтегрований 

підхід до протидії домашньому насильству  та запобігання булінгу (цькуванню) у 

закладі освіти. 

6.Контроль  за  виконанням   даного  наказу  покласти на заступника директора 

закладу з виховної роботи Микитей С.В. 

    

           Директор ЗЗСО                                     Надія БАЧИНСЬКА 

З наказом ознайомлені:                                    Микитей С.В. 

 


