
 

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  

13.11.2018                                                          м. Ковель                                                        №206 

 

Про проведення тижня права 

у навчальному закладі 

 

На виконання наказу управління світи виконавчого комітету Ковельської міської ради 

від 05.11.2018 р. № 389 «Про затвердження Плану заходів з проведення у закладах освіти міста у 

2018 році Всеукраїнського тижня права», відповідно до річного плану роботи НВК «ЗОШ №11-

ліцей» м. Ковеля  на 2018/2019 навчальний рік 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в навчальному закладі тиждень права у період з 03.12.2018 по 14.12.2018р.  

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

3. Заступнику директора з виховної роботи Сметюх А.М. забезпечити неухильне виконання 

відповідальними педагогами плану проведення тематичного тижня. 

4. Вчителю правознавства Кучук Н.П. висвітлити Інформацію про виконання заходів  на 

шкільному веб-сайті. 

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 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля  

від 13.11.2018р.  №206                                        

 

 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ 

НВК «ЗОШ №11- ліцей» м. Ковеля 

з проведення Всеукраїнського тижня права 

у період з 03.12.2018 р. по 14.12.2018 р. 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Проведення тематичних заходів 

інформаційного та виховного характеру 

(лекції, круглі столи, бесіди тощо), 

спрямованих на формування ціннісних 

орієнтирів і громадської свідомості 

 

04-14.12.2018 

 

 

 

 

  Класоводи, класні 

керівники 

 

 

 

2. Випуск тематичної радіогазети 10.12.2018 Кучук Н.П., 

прес-центр 10 класу 

 

3. Участь у проведенні науково-практичної 

конференції, присвяченої проблематиці 

прав людини, захисту прав учасників АТО, 

членів їх сімей та внутрішньо переміщених 

осіб (ЗОШ І-ІІІ ст. №7) 

 

10.12.2018 

 

Куліковська А.П., 

Сметюх А.М. 

4. 

 

Розміщення на веб-сайті навчального 

закладу інформації, що стосується 

проведення Всеукраїнського тижня права 

 

03-14.12.2018 

 

Кучук Н.П.,  

Стречен Ю.В., 

голова Мін-ства 

преси 

5. 

 

Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» на 

паралелі 9-их та 10-их  класів 

 

10.12.2018 Кучук Н.П.,  

 Куліковська А.П. 

6. 

 

Оформлення тематичного стенду «Права 

людини» 

 

05.11.2018 Кучук Н.П. 

7. 

 

Проведення Всеукраїнського уроку «Права 

людини» з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини 

 

10-14.12.2018 Класні керівники  

1-11 класів 

 

 


