
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ  

03.09. 2018                                                   м. Ковель                                                               № 121 

 

Про проведення місячника 

з вивчення Правил для учнів 

 

На виконання наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 

27.08.2018р. № 266 «Про організацію та проведення місячника з вивчення Правил для учнів», з 

метою виховання у школярів дисциплінованості, відповідальності, організованості, 

толерантності, взаємоповаги, формування навиків поведінки в колективі і суспільстві, 

забезпечення злагодженого функціонування учнівського колективу, дотримання норм і правил 

поведінки, визначених Правилами для учнів,   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в навчальному закладі місячник з вивчення Правил для учнів під назвою «Я – 

свідомий громадянин» у період з 03.09.2018 по 03.10.2018р.  

2. Затвердити план проведення тематичного місячника  (Додаток 1). 

3. Заступнику директора з виховної роботи Сметюх А.М.: 

1) забезпечити неухильне виконання плану проведення тематичного місячника; 

2) узагальнити інформацію про організацію та проведення тематичного місячника 

наказом по школі до 05.10.2018р.; 

3) розмістити наказ, заходи тематичного місячника на шкільному вебсайті.  

4. Інформацію про виконання заходів заслухати на нараді при директорові 01.10.2018р. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи 

Сметюх А.М. 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                               Г.О.Сидорук 

 

 

З наказом ознайомлена:        

___________     __________________                                                                           А.М.Сметюх                                                                    
          (дата)                            (підпис) 

 

 

 

 

mailto:NVK_11@ukr.net


ПЛАН ЗАХОДІВ  

НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля 

в рамках місячника з вивчення Правил для учнів 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Класи  Дата  Відповідальні  

1. Інформаційне повідомлення про 

проведення місячника з вивчення 

Правил для учнів 

1-11 03.09.2018 Сметюх А.М. 

Стречен Б.Ю. 

2. Години спілкування у класних 

колективах «Про дотримання учнями 

Правил для учнів» (ознайомлення з 

режимними моментами, вимогами щодо 

зовнішнього вигляду, правилами 

поведінки, організації харчування та 

чергування) 

1-11 До 

14.09.2018 

Класні 

керівники, 

класоводи 

3. Тематичні години спілкування:  

- «Живемо за законами добра» 

- «Друг. Товариш. Однокласник» 

- «Навчаємось. Спілкуємось. 

Діємо» 

- «Вчимося бути добрими 

людьми» 

-  «Вчимося жити у вихованому 

суспільстві» 

- «Прості правила етикету» 

- «Дотримання Правил для учнів – 

обов’язок кожного» 

- «Що таке громадянська 

зрілість?» 

- «Кодекс честі учня» 

- «Закони нашої совісті» 

1-11 Упродовж 

місячника 

Класоводи, 

класні 

керівники 

4. Організаційні батьківські збори: 

ознайомлення з режимом харчування, 

вимогами до зовнішнього вигляду, 

поведінки 

1-11 Упродовж 

вересня 

Адміністрація, 

класні 

керівники  

5.  Перевірка рівня знань  Правил для учнів 

(моніторингове дослідження) 

5-11  11-15.09. Куліковська 

А.П., учнівське 

самоврядування 

6. Випуск інформаційного вісника 

«Правила для учнів: знаємо і 

дотримуємось» 

5-7, 8-11 18.09.2018 Міністерство 

преси,  

Стречен Б.Ю. 

7. Організація і проведення рейдів 

«Перерва», «Урок», «Форма». Випуск 

сигнальних листків 

 

5-11 Щотижня  Міністерство 

внутрішніх справ,  

Стречен Б.Ю., 

Куліковська А.П. 

7. Загальношкільна лінійка. Підведення 

підсумків місячника 

5-7, 8-11 02.10.2018 Сметюх А.М. 

 


