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М.Лобачевського 
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НАКАЗ
м. Львів

18.05.2021 № 01-11/109

Про проведення Дня правових
знань

Керуючись Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», наказом Міністерства освіти і науки від 28.12.2019 № 1646 «Порядок
реагування на випадки булінгу(цькування) та застосування заходів виховного
впливу», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 №
1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо
формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», на
виконання наказу Управління освіти Львівської міської ради від 25.08.2020 № 270р
«Про затвердження Заходів з питань правоосвітньої та правовиховної роботи,
профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх на 2020/2021
н.р.», з метою запобігання правопорушенням та злочинності серед неповнолітніх,
збереження життя і здоров’я учнівської молоді, поширення правових знань 

НАКАЗУЮ:

1. Провести День правових знань в 1-11 класах 21.05.2021 року.

2. Гнедовській О.П., заступнику директора з виховної роботи:

2.1. Забезпечити проведення Дня правових знань. (Додаток 1)

2.2. Надати методичну допомогу класним керівникам 5-11-х класів щодо
проведення годин спілкування з превентивного виховання.

2.3. До 25.05.2021 подати  інформацію у відділ освіти Галицького та
Франківського районів УО ДГП ЛМР про  виконання заходів з питань
організації правоосвітньої та правовиховної роботи, профілактики
правопорушень та злочинності серед неповнолітніх протягом II семестру
2020-2021 н.р.

3. Класним керівникам 5 – 11 класів 21.05.2021 провести години спілкування з
превентивного виховання згідно плану виховної роботи в класі.

4 Соціальному педагогу Газді Г.П. організувати зустріч учнів із інспекторами
ювенальної превенції ГУНП  Галицького району у Львівській області.

5. Практичному психологу Дубиніній М.І. організувати індивідуальні бесіди з
батьками та учнями, схильними до правопорушень

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи Гнедовську О.П.

Директор C. Матис

mailto:52school@ukr.net


З наказом ознайомлені:

Гнедовська О.П. Газда Г.П. Дубиніна М.І.

Додаток 1
до наказу від 19.05.2021 
№ 01-11/109

План проведення
Дня правових знань

в Ліцеї № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради 

№
п/п

Назва  заходу Клас Відповідальні

1.

 Зустріч із інспекторами ювенальної превенції 
Галицького відділу поліції м. Львова Лисиком С.С., 
Іванчак В.В.
Теми « Булінг в учнівському середовищі», «Права та 
обов’язки дітей 

7-9
Соціальний педагог 
Газда Г.П.

2.

Перегляд відеофільмів :
- « Вплив наркотиків на підлітків» ;
- «Розкажи всю правду «Серія відео для дітей 
щодо захисту себе від насильства»;
- «На захисті дитинства» ( про реальне життя 
наркоманів

7-8

5-6

9-10

Вчитель права 
Костюк О.О.

3.

Правові інформаційні хвилинки :
- «Знайомство з національними і міжнародними 
документами щодо попередження торгівлі 
людьми»;
- «Безпечне працевлаштування під час літніх 
канікул».

6-10 Курпіта М.П.

4.
Консультація психолога «Подолання проблем булінгу
в учнівському середовищі

1-11
Практичний 
психолог Дубиніна 
М.І.

5.

Години спілкування(в он-лайн режимі):
- «Що означає бути здоровим»;
- «Знаємо свої права – виконуємо свої обов’язки»;
- «Молодь  і протиправна поведінка»;
- «Право, обов’язок, свобода та відповідальність»;
- «Життя людини без шкідливих звичок»;
- «Шкідливий вплив ПАР на тіло і психіку дитини»;
- «Про стосунки між підлітками»

5-11 Класні керівники

6.
Проведення акції в рамках Всесвітнього дня без 
тютюну «Скажімо курінню НІ!»

6-11

Соціальний педагог 
Газда Г.П.
Практичний 
психолог Дубиніна 
М.І.

                               


