
 

 

План заходів 

щодо проведення Всеукраїнського тижня права у комунальному закладі 

«Харківська санаторна школа №11» Харківської обласної ради 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 Провести Всеукраїнський урок «Права людини» 

з нагоди проголошення Загальної декларації 

прав людини 

09.12.2019 Класні керівники 

2 Провести виховні години за темами: 

«Дитинство без насильства» - для учнів 1-4-х 

класів; 

«Що таке насильство? Як себе захистити?» - для 

учнів 5-6-х класів; 

«Права людини у контексті запобігання протидії 

насильству» - для учнів 7-8-х класів; 

«Скажемо булінгу «Ні!» -  для учнів 9-х класів 

09-12 грудня 

2019 року 
Класні керівники 

3 Перегляд відеоматеріалів «Змінює і 

Попереджає» у рамках співпраці з проектом  С. 

В. Батріна «Репортер відкритого суду Відкрита 

Україна», «Комісією з розслідування порушень 

прав людини в Україні» 

10 грудня 2019 

року 

ЗДВР 

Ломаненко Н.В 

4 Провести зустріч з начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної допомоги 

Михайлом Конозом за темою « 

Відповідальність неповнолітніх» для учнів 5-9-х 

класів 

11.12.2019 
ЗДВР 

Ломаненко Н.В 

5 Провести зустрічі  з працівниками Управління 

патрульної поліції у форматі «круглого столу» 

за темами: «Відповідальність у моєму житті»; 

«Особливості юридичної відповідальності 

неповнолітніх» 

12.12.2019 
ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

6 Провести гру-подорож «У країну  прав» 09 - 12 грудня 

2019 року 

Вихователі 

1-4-х класів 

7 Провести конкурс малюнків «Право очима 

дитини» 
09 - 17 грудня 

2019 року 

Педагог-

організатор 

Анучина Н. Є. 

8 Провести інтерактивні бесіди з учнями 

«Обов’язок. Відповідальність. Совість»; 

Ненасильницьке спілкування – мова життя»; 

«Насильство. Як його уникнути» 

09-12 грудня 

2019 року 
Вихователі 

9 Провести лекції за темами «Без правової 

культури немає правової держави»; 

«Порушення прав людини: експлуатація, 

торгівля, насильство» 

10  12 грудня 

2019 року 

ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

  



1 2 3 4 

10 Організувати тематичну виставку літератури, 

фотоматеріалів, документів правового змісту 

«Ти і закон» 

09 - 12 грудня 

2019 року 

Бібліотекар 

Зігура Т.І. 

11 Провести вікторина «Сторінками Загальної 

декларації прав людини» 
12.12.2019 

Бібліотекар Зігура 

Т.І. 

12 Розмістити на веб-сайті закладу інформацію з 

питань проведення Всеукраїнського тижня 

права у школі. 

09 - 12 грудня 

2019 року 

ЗДВР 

Ломаненко Н.В 

 

 


