
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

 03.12.2021                                                                           №415-од 

 

Про організацію та проведення 

тижня правових знань 

 

           Згідно з планом роботи закладу на 2021-2022 навчальний рік, з метою 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей, активізації 

творчої діяльності вчителів, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести тиждень правових знань з 06.12 по 10.12.2021 року. 

2. Затвердити план проведення тижня (додаток 1). 

3. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

3.1. Розробити методичні рекомендації щодо проведення Тижня.  

3.2. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід Тижня. 

3.3  Підвести результати проведення Тижня, відзначити найактивніших 

учнів. 

3.4. За результатами проведення тижня підготувати підсумковий наказ. 

4. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту Вадилюк І.Ю. 

матеріали проведення тижня висвітлити на сторінці в соціальній мережі 

Facebook та на сайті закладу. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                        Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено: 

 

________  Козачук А.Д. 

 

 



Додаток 1 

«Затверджую» 

наказом по закладу 

від 03.12.2021 року №415-од 

Директорка закладу 

________ О.Ю. Сичова 

 

План проведення тижня правових знань 

  

№ 

п/п 

Зміст Дата 

проведення 

Відповідальний 

вчитель 

1. Проведення бесід на правову тематику 

згідно плану роботи класних 

керівників – 1-11 класи 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

2. Перегляд відеоролика:  

«Права та обов’язки дітей» - 9 класи 

Впродовж 

тижня 

Ковалюк П.М. 

3. Урок-подорож «Знай свої права 

дитино»  - 5 класи 

Впродовж 

тижня 

Козачук А.Д. 

4. Виставка малюнків  «Що ми знаємо 

про свої права» 

Впродовж 

тижня 

Вчителі 

образотворчого 

мистецтва  

5. Всеукраїнський урок «Права людини» 10.12 Ковалюк П.М. 

6. Гра-мандрівка «Свої права ти добре 

знай, їх шануй та поважай», 

«Запитання та відповіді» з 

представниками поліції 

Впродовж 

тижня 

Козачук А.Д. 

7.  Книжкова виставка «Калейдоскоп 

правових знань» 

Впродовж 

тижня 

Муха М.В. 

8. Розгадування кросвордів, ребусів на 

правову тематику. 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

9. Перегляд науково-популярного фільму 

«Конвенція про права дитини» 9-11 

класи 

Впродовж 

тижня 

Козачук А.Д. 

10. Участь учнів закладу у Всеукраїнській 

«Євровікторині» 

Впродовж 

тижня 

Вчителі історії 

 

 

 

 

 

 

 


