
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна школа № 11» 

Харківської обласної ради 

 

Н А К А З  

м. Харків 

 

02.03.2021         № 7-о 

 

Про підсумки проведення 

Місячника правових  знань  

«Правила і закони в моєму житті» 

 

На виконання Законів України «Про профілактику правопорушень»,  «Про 

освіту», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про охорону 

дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», Указу Президента України  

від 28.01.2000  № 113/2000 «Про додаткові заходи запобігання дитячій 

бездоглядності» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 25.11.2011 №1358 «Про виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №1039 «Про затвердження плану заходів 

щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 

Україні», від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури 

підвищення рівня толерантності у суспільстві», листів Міністерства освіти та 

науки України від 30.01.2014 №1/9-80 «Щодо профілактичної роботи з 

запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді», 

від 20 липня 2020 року № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 

2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок», річного плану роботи школи, з метою проведення профілактичної 

роботи з попередження злочинних проявів серед дітей та учнівської молоді з 

01.02.2021 по 28.02.2021  року були проведені такі заходи: 

• години спілкування: 

«Закони шкільної родини для дитини» (класний керівник Жихор О.В.), 

«Символи нашої державності» (класний керівник Билбас Г.Ю.), «Права та 

обов’язки дитини» (класний керівник Фасолько І.В.), «Діти та їх права» (класний 

керівник Шагун О.В.),  «Мої «хочу», «можу» і «треба» (класний керівник 

Сарецян Т.І.), «Великі права маленької дитини» (класний керівник Павлова А.І.), 

«Правова культура» (класний керівник Гудевич Т.А.), «Знати потрібно дорослим і 

дітям» (класний керівник Кур’ята Л.С.); «Конвенція ООН про права дитини» 

(класний керівник Шувалова Т.І.), «Як ви розумієте поняття «аморальний 

вчинок?» (класний керівник Васильєва А.Д.), «Що треба знати про закон і право» 

(класний керівник Ковальова С.В.), «Неповнолітні: взаємозв’язок прав та 

відповідальності» (класний керівник Мироненко Н.Г.), «Що я знаю про 

відповідальність неповнолітніх» (класний керівник Анучина Н.Є.), «Право на 

освіту та отримання професії» (класні керівники Кулик Н.Є., Доля О.О.); 



• театралізована вікторина «В гостях у Правознайка» (вихователь 

Ревякіна О.М.);  

• ігрова програма «Великі права маленької дитини» (вихователі 

Казаріна Л.О., Авотіна Н.О.); 

• інтелектуально-правознавча гра «Кожна дитина має право» (вихователі 

Яковенко С.С., Чернишенко О.В.); 

• засідання «круглого столу» «Від правомірної поведінки до правової 

культури» (класні керівники., Кулик Н.Є., Доля О.О.); 

• правовий флешмоб «Я проти булінгу» (класні керівники 1-9 класів); 

• оформлення тематичної виставки літератури «Ти і закон»; 

• перегляд  та обговорення кінофільмів на правову тематику. 

З метою покращення роботи щодо формування правової культури учнів 

(вихованців) 

 

НАКАЗУЮ : 

1.Заступнику директора з виховної роботи  Ломаненко Н.В.: 

1.1. Доповісти про підсумки проведення місячника правових знань на нараді 

при директорові. 

Березень. 

2.Класним керівникам: 

2.1. Продовжити роботу щодо формування в учнів правових знань. Особливу 

увагу приділяти учням «групи ризику». 

Постійно. 

2.2.Проводити роботу з батьками учнів з правової освіти. 

Постійно. 

2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

виховної роботи Ломаненко Н.В. 

 

Директор 

санаторної школи № 11       В.П. Чубинська 
 

З наказом від 02.03.2021 № 7-о ознайомлені:   Н.В. Ломаненко 

О.В. Жихор    О.М. Ревякіна 

І.В.Фасолько    А.Д.Васильєва 

Н.О. Авотіна    О.В. Шагун  

І.М. Святная    Н.Г. Мироненко 

Л.О. Казаріна    А.І. Павлова 

 Т.І. Зігура     Т.І. Сарецян 

О.В. Левченко    С.С. Яковенко 

 Л.С. Кур’ята    С.В. Ковальова 

 О.О Доля     Г.Ю. Билбас 

О.В. Чернишенко    Т.І. Шувалова 

Н.Є. Анучина    Т.А. Гудевич 

Н.Є. Кулик      


