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Н А К А З

 15.01.2018
                № 19

Про затвердження плану 
заходів з проведення у 2018 році 
Року реалізації правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» 
в закладах освіти
Київського району 

	На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», відповідно до листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 29.12.2017 року                  № 01-38/5402 «Про оголошення 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» та з метою формування в учасників освітнього процесу правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості учнів, вихованців, педагогів щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  план заходів з проведення у 2018 році Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» в закладах освіти Київського району (далі – районний План заходів) (додаток 1). 
2. Методисту методичного центру Управління освіти  Лімановій О.В.:
2.1. Довести до відома керівників закладів освіти усіх типів та форм власності районний План заходів. 
										        До 19.01.2018
2.2. Забезпечити організаційно-методичний супровід заходів.
		  							      Упродовж 2018 року
2.3. Тримати під контролем виконання районного Плану заходів. 
        									      Упродовж 2018 року
2.4. Висвітлювати інформацію про проведені в районі заходи на виконання правопросвітницького проекту «Я маю право!» на офіційному сайті Управління освіти адміністрації Київського району.
Упродовж 2018 року 
3. Керівникам закладів освіти усіх типів та форм власності:
3.1. При плануванні заходів у підпорядкованих закладах освіти урахувати районний План заходів та забезпечити їх змістовне проведення.
Упродовж 2018 року 
3.2. Своєчасно висвітлювати на офіційних сайтах підпорядкованих закладів освіти району інформацію про проведені заходи.
Після проведення заходу
4. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити даний наказ на сайті Управління освіти.
До 19.01.2018
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора методичного центру  Настенко І.В.


Заступник начальника Управління освіти			В.І.Ліпейко



Ліманова

З наказом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 15.01.2018 № 19 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» в закладах освіти Київського району» ознайомлені:
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Настенко І.В.
Леонідова О.А.
Короп Ю.В.
Лук’янович О.В.
Давидова І.О.
Макаренко Л.Ф.
Ліманова О.В.
Медреш Є.В.
Снурникова І.О.
Мельник Т.О.
Акімов О.Б.
Миколаєнко Ф.Ф.
Артемьєва С.С.                                             
Московченко Л.В.
Бойко Н.О.                                                     
Назарова О.В.
Бондар Т.І.                                                     
Осіпова Ю.Г.
Борщик Л.М.
Петрова І.В.
Будко О.В.                                                     
Потягайло Л.І.
Ващенко І.В.                                                  
Прибиловська Н.В.
Вітер Л.Ю.                                                     
Ричкова Л.В.
Власова О.В. 
Романенко С.А. 
Голованчук І.О.
Романова О.В.
Гряник О.Г.                                                    
Савіцька І.Ю.
Дементьєва І.П                                               
Свердліченко Т.А.
Денисюк Л.І.                                                   
Свинаренко Р.Г.
Денчик О.О.                                                    
Сівтунова В.М.
Єрмола Т.Ю.                                                   
Скороход О.Л.
Єфіменко І.В.                                                  
Тащина Л.Є.
Єфіменко О.Г.                                                 
Тимохіна С.Д.
Жерновнікова Р.В.                                          
Ткач В.В.
Жиліна Л.В.
Ткач І.М.
Жовтун Т.С.                                                     
Ткачова К.І.
Іржавська О.В.                                                 
Туманова Н.Є.
Карпенко О.С.                                                 
Уліцька О.М.
Касеко І.І.                                                         
Уткіна О.А.
Кириченко Г.В.                                                
Черевань І.І.
Кисіль Т.О.                                                      
Хребчук О.Є.
Коломієць С.Р.                                                 
Шашковська Ю.А.
Круглова Т.В.                                                   
Шевченко О.О.
Кучерява Г.М.
Шепель І.Ю.
Кушакевич Н.Л.
Шойхет Г.Й.
Лаврова М.В.
Яковлєва О.О.






Додаток
до наказу Управління освіта
адміністрації Київського району
від 15.01.2018 № 19

ПЛАН ЗАХОДІВ
 з проведення у 2018 році Року реалізації правопросвітницького
 проекту «Я маю право!»  
в закладах освіти Київського району

№ з/п
Заходи
Термін проведення
Відповідальний 
1.
Оформити в бібліотеках закладів загальної середньої освіти змінні тематичні виставки та експозиції літератури, фото-матеріалів, тематичних стендів за темами: «Закон і ми», «Освіта та право», «Ми і закон», книжкові виставки літератури правового змісту «Права людини – твої права», «Мої права – моє життя», «Знай і поважай закон», «Людина і Закон» тощо
Січень
2018 року
Керівники ЗЗСО, ПЗО
2.
Організувати проведення районного брейн-рингу за темою «Кращі знавці правознавства» для учнів 9-11-х класів
Квітень
2018 року
Ліманова О.В., методист МЦ Управління освіти
3.
Організувати проведення виховних годин за темами:  «Ти – людина, громадянин, значить, маєш права», «Людина і закон», «Я маю право…», «Наслідки злочину для особи та суспільства», «Чи знаю я закон?», «Мої моральні принципи» тощо
для учнів 7-11-х класів
Упродовж 
2018 року
Керівники ЗЗСО, класні керівники
4.
Провести районну наукову конференцію «Гарантії прав людини в національній та міжнародній правових системах» серед учнів        9-11-х класів закладів загальної середньої освіти району
Жовтень
2018 року
Настенко І.В., директор МЦ Управління освіти,
Акімов О.Б., директор «Школи мистецтв»
5.
Організувати проведення районного конкурсу малюнків для учнів 1-5-х класів «Права дитини»
Березень 2018 року
Ліманова О.В., методист МЦ Управління освіти
6.
Організувати проведення районного конкурсу-есе на правову тематику для учнів 8-9-х класів
Листопад 2018 року
Ліманова О.В., методист МЦ Управління освіти
7.
Організувати проведення профілактичних занять з учнями       8-10-х класів із залученням співробітників Управління патрульної поліції м. Харкова за темою «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення»
Згідно з графіком
Снурникова І.О., Ліманова О.В., методисти МЦ Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти
8.
Організувати проведення лялькових вистав, сюжетно-рольових ігор з правового виховання серед вихованців 
Упродовж
 2018 року
Давидова І.О., методист МЦ Управління освіти, 
керівники ЗДО
9.
Організувати  проведення Днів Права під час роботи пришкільних таборів відпочинку
Червень 
2018 року
Керівники ЗЗСО
10.
Організувати проведення занять для педагогів за темами: «Права людини та сучасні виклики України», «Конституційні засади єдиної суверенної держави», «Права особистості та суспільні обов’язки на захисті суверенності й державності України», «Основні права і  обов’язки сучасного громадянина України» тощо за участю провідних юристів, учасників антитерористичної операції на сході України, членів їх сімей
Упродовж
 2018 року
Керівники ЗЗСО, вчителі правознавства
11.
Організувати проведення засідання «круглого столу» з вихователями за темами: «Порушення прав дитини», «Права дитини»
Грудень 2018 року
Давидова І.О., методист МЦ Управління освіти
12.
Організувати проведення інтегрованих занять з правового виховання з вихованцями за темами: «Моє ім'я», «Мій день народження», «Право на порозуміння», «Дітям про їх права»
Упродовж 
2018 року
Давидова І.О., методист МЦ Управління освіти, керівники ЗДО
13.
Організувати проведення бесід з вихованцями за темами: «Старших людей поважай і ніколи не ображай», «Права дитини за сюжетами казок», «Мої права та обов’язки»
Упродовж 
2018 року
Давидова І.О., методист МЦ Управління освіти, 
керівники ЗДО
14.
Забезпечити висвітлення заходів, присвячених Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» на офіційному сайті Управління освіти адміністрації Київського району та офіційних сайтах закладів освіти
Упродовж 
2018 року
Ліманова О.В., методист Управління освіти;
керівники закладів освіти
	



Директор методичного центру						І.В.Настенко





Ліманова 

