
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна школа №11»  

Харківської обласної ради 

 

Н А К А З  

м. Харків 

 

19.01.2022        № 3-0 

 

Про організацію Місячника  

правових знань «Правила і  

закони в моєму житті» 

 

На виконання Закону України «Про освіту», Державної національної 

програми «Освіта: Україна XXI століття», Наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 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», «Про затвердження Положення про всеукраїнську інформаційно-

профілактичну акцію «Відповідальність починається з мене» від 09.08.2017, 

листа Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2021 року № 1/9-362 

«Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», на 

виконання річного плану виховної роботи школи з метою подолання правового 

нігілізму, підвищення рівня правової освіти, поліпшення стану забезпечення 

захисту прав і законних інтересів дітей, формування у вихованців високої 

правової культури та правосвідомості, поважного ставлення до законів і 

моральних норм суспільства, усвідомленого вибору правомірних варіантів 

поведінки, виховання почуття особистої відповідальності, переконаності у 

необхідності дотримуватись законів для нормальної життєдіяльності 

суспільства і його членів з 01.02.2022 по 28.02.2022 в санаторній школі №11 

організовується Місячник правових знань 

НАКАЗУЮ  

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

1.1. Організувати проведення Місячника правових знань з 01.02-28.02.2022р. 

1.2. Ознайомити педагогів з планом заходів щодо проведення місячника 

правових знань. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор        В.П. Чубинська 

санаторної школи №11      

 З наказом ознайомлена:     Н.В. Ломаненко 
 



Додаток до наказу комунального закладу 

«Харківська з санаторна школа № 11» 

Харківської обласної ради 

№ 3-о від 19.01.2022 року 

 

План заходів місячника правових знань 

«Правила і закони в моєму житті» 

01.02. – 28.02.2022 року. 
№ 

з/п 

Термін 

проведення 

Назва заходу Кл

аси 

Відповідальні 

1 Протягом 

місяця 

Проведення тематичних виховних годин 

«Право і закон», «Право на освіту та 

отримання професії», «Місце обов’язку в житті 

людини», «Діти та їх права». 

1-9 Класні керівники 

2 Протягом 

місяця. 

Конкурс дитячого малюнку «Подорож у країну 

права». 

1-9 Педагогорганізатор  

Святная І.М.. 

3 Протягом 

місяця. 

Перегляд та обговорення відеороликів на 

правову тематику. 

7-9 Класні керівники 

4 Протягом 

місяця 

Оформлення тематичної виставки літератури 

«Ти і закон». 

1-9 Бібліотекар  

Зігура Т.І. 

5 Протягом 

місяця 

Лекція «Закон для тебе і про тебе». 6-9 Класні керівники,  

шефи-куратори 

6 03.02.2022 

 

Театралізована вікторина 

«В гостях у Правознайка» 

4-5 Класні керівники 

Кур’ята Л.С., 

Билбас Г.Ю. 

7 07.02.2022 Брейн-ринг  

«У країні Закону і Права». 

6-7 Класні керівники 

Гудевич Т.А., 

Шаталова Т.І., 

Васильєва А.Д. 

8 09.02.2022  Тематична зустріч з працівником Управління 

патрульної поліції «Учнівська молодь і 

небезпека поширення психотропних речовин» 

8-9 Актова зала 

9 15.02.2021 Засідання «круглого столу» «Особливості 

адміністративної та кримінальної 

відповідальності неповнолітніх». 

 

8-9 Класні керівники  

Анучина Н.Є., 

Ковальова С.В.,  

Мироненко Н.Г. 

10 18.02. 2022 Єдиний урок «Стоп булінг» 1-9 Класні керівники 

11 22.02.2022 Ігрова програма «Великі права маленької 

дитини». 

1-2 Вихователі  

Чернишенко О.В, 

Яковенко С.С. 

Святная І.М. 

12 24.02.2022 Казкова лотерея та "Юридичний волейбол” 5 Класний керівник  

Доля О.О. 

13 18.02.2022 Флешмоб «Шкільному булінгу скажемо «Ні!»» 1-9 Педагог-

організатор 

Гудевич Т.А. 

Класні керівники 

14 Протягом 

місяця 

Створення колажів «Мої права, мої обов’язки» 1-9 Класні керівники, 

вихователі 
 


