
На виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації 

«Про затвердження регіонального плану заходів із реалізації у Київській 

області правопросвітницького проекту „Я маю право!” у 2018 році» та у рамках 

реалізації проекту в закладах освіти району протягом ІV кварталу 2019 року 

було проведено:  

- районний етап інтелектуально-розважального конкурсу «Правничі ігри» в 

межах Всеукраїнського тижня права; 

- Всеукраїнський урок з правознавства «Права людини» з нагоди 

підписання Загальної декларації прав людини»; 

- виховні години «Закон обов’язковий для всіх», «Діти, злочин, кара», «Я 

знаю свої права» до Міжнародного дня прав, «Хороші та погані вчинки 

спілкування», «Знаємо-хочемо дізнатися –дізналися»; 

- бесіди «Правова культура в суспільстві» ( 7-9 класи), «Права і обов’язки 

неповнолітніх», «Я знаю про трудові права неповнолітніх?», «Мої права та 

обов’язки»; 

- уроки з правової тематики «Я у світі» на тему «Права і обов’язки учня. 

Стосунки з однокласниками»; 

- урок-подорож «Права дитини»; 

- акція«16 днів проти насильства»;  

- Всеукраїнський тиждень права; 

- тестування: «Чи знаю я свої права?», «Мої права та обов’язки»;  

- усні журнали «Права і свободи. Історія та сучасність»; 

- круглий стіл «Що я знаю про трудові права неповнолітніх», до Дня прав 

людини «Знати та відповідати»; 

- конкурси та виставки малюнків «Право очима дітей», «Мої права», «Я 

маю право», «Кожна дитина має право на…» 

- конкурси творчих робіт «Мої права»  

- виховний захід «Конвенція ООН про права дитини» 

- зустрічі учнів з інспектором ювенальної превенсїї Доброштан Ю.П., 

Присяжнюк В.Ю «Види домашнього насильства: фізичне, психологічне, 

економічне та сексуальне».  

- діалог «Ми різні, ми рівні. Права і обов’язки кожного з нас»(5-9 класи)  

- гра-мандрівка «Права у моєму житті» ( 1-4 класи) 

- Перегляд документального фільму  «Законодавство на варті прав дитини» 

(5-9класи) 

-перегляд мультфільмів про права дитини(1-4 класи)  

- загальношкільні батьківські збори «Насильство в сім’ї»  

- тренінги «Права дитини», «Підлітки мають право знати свої права»; 

- квести «Україна – правова держава»; 

- правові ігри «Юридичний футбол». 

 

 


