
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 
а
  т.2-13-54, zastzosh.i.ua 

 

Н А К А З  

03.12.2021                                       м. Заставна                         № ____ 

Про проведення в закладі освіти 

Всеукраїнського тижня права 

         Відповідно до плану роботи закладу  на 2021/2022 н.р. , з  метою  

привернення  уваги  учнівської  молоді до  права  як одного із найбільших  

надбань  людства, ознайомлення учнів з такими основоположними цінностями  

демократичного  суспільства  як права, свободи та обов’язки   людини і 

громадянина, повага  до людської гідності, права дитини, правовий статус 

особи,  справедливість, правомірна поведінка, позитивна і ретроспективна  

юридична відповідальність,  дискримінація та її види, гендерна рівновага, 

ознайомлення з фунціонуючим в Україні державним механізмом  реалізації  та 

захисту прав людини, міжнародно-правовими  актами в галузі  прав людини та  

інституціями і органами, до компетенції  яких  віднесені  питання відновлення  

охоронюваних  державою    порушених прав людини і громадянина 

НАКАЗУЮ:  

      1.Провести в закладі освіти Всеукраїнський тиждень права  з 06 по 12 

грудня  2021р. 

      2. Затвердити план заходів з проведення у 2021 році  Тижня права в закладі, 

що додається. 

      3. Інформацію про проведену роботу висвітлити на сайті закладу та сайті 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міськради. 

      4. 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. 

 

 

 



 

Затверджую                                                                                             Додаток 

Директор ЗЗСО                                                                                   до наказу № 

___ 

  ________________Надія БАЧИНСЬКА                                         від 03.12.2021                                                             

 

  План    

заходів  з  проведення   у 2021 році   

Всеукраїнського тижня права в Заставнівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

1. Провести у закладі освіти Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини 

10 грудня 2021 р. 

Вчителі 1-11 класів 

2. Організувати та провести у закладі тематичні заходи інформаційного, 

освітнього та виховного характеру (бесіди, правові конкурси, ігри,  тощо). 

Проводити уроки  з  дотриманням вимог  нормативно-правової бази  

правознавства та з урахуванням рівня епідемічної небезпеки.   

06-12  грудня 2021 р. 

                                                                                         Вчителі  історії і права,                       

                                                                                          класні керівники 1-11 кл. 

3. Модернізувати  форми і методи роботи  з учнівським контингентом  на уроках   

правознавства  та в позаурочний час, надаючи перевагу   доречному   

використанню  ІТ- підтримки, інтерактивним  та активним технологіям,  котрі 

розвивають  в учнів  практично-спрямовані  юридичні компетентності. 

Протягом 2021/2022 н.р. 

                                                                                          Вчителі історії і права  

4. Організувати проведення книжкової виставки, презентації видань про права 

людини та іншої літератури правового змісту. 

                                                                                                 06-10 грудня  2021 р. 

                                                                                     Бібліотекар 

5. Провести науково-практичну конференцію на платформі ZOOM, дискусії, 

майстер-класи провідних юристів, присвячені проблематиці прав людини, 

громадських організацій, політичних партій, народних депутатів України, 

діячів науки і культури.  

Протягом 2021-2022н.р. 

 Вчитель права, класні керівники 9-11 кл. 

6.Провести онлайн-зустріч з працівниками безоплатної правової допомоги в 

рамках проведення Тижня права в школі   

                                                                                    09- 10.12.2021 р.,  ЗВР 

7.Організувати  показ відео презентацій  про права людини та правозахисну 

діяльність в Україні у фойє школи 

                                                                                       Вчитель права, кл.кер.1-11кл. 

протягом Тижня 2021р., 

  

8.Акція «16 днів проти насильства»                                   До 10.12, соц. педагог, 

ЗВР 


