Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Управління освіти

Вирішальним чинником правового
виховання учнів є висока правова
культура педагога і моральноправовий клімат у закладі освіти

- виховна діяльність
школи, сім’ї, правоохоронних органів, спрямована на виховання
правосвідомості та навичок законослухняності учнів.

Мета

• Формування в учнів правової культури
громадянина України
• Формування свідомого ставлення до своїх прав і
обов’язків перед державою та суспільством
• Повага до законів і правил людського співжиття
• Готовність дотримуватись і виконувати
кодифіковані норми

Завдання

• Інформування з актуальних питань права
• Вироблення навичок і звичок законослухняності,
як результату свідомого ставлення до
громадянського обов’язку
• Виховання почуття непримиренності до
негативних явищ

Постійна
взаємодія зі
службами
та
правоохоро
нними
органами,
проведення
спільних
профілакти
чних рейдів
«Діти
вулиці»,
«Урок»,
«Перерва»

Проведення
тематичних
уроків,
місячників,
декад, тижнів
правових знань
та
попередження
правопорушень
і прав дітей

Ведення обліку
СЖО, ВШО,
«кризових
сімей»,
охоплення
учнів, що
перебувають
на обліку
гуртковою
роботою та
позашкільною
освітою

Здійснення
соціальнопедагогічного
супроводу (за
потребою)
дітей, які
опинилися у
складних
життєвих
обставинах та
потребують
підвищеної
педагогічної
уваги

Робота Ради з
питань
профілактики
правопорушень

Організація роботи
з профілактики
правопорушень

Первинна
профілактика

Соціальна
превенція

Уроки
правознавства

Вторинна
профілактика

Виявлення
негативних
тенденцій у
поведінці учня

Виховні
позанавчальні
заходи

Забезпечення
самовиховання
з урахуванням
особистості
дитини

Заключний етап
профілактики

Індивідуальна
робота з
учнями,
схильними до
правопорушень

Проведення
правових
місячників,
декад, тижнів

Програма
корекційної
роботи з
учнями, які
перебувають
на обліку

Робота районного
МО вчителів
правознавства,
участь у
всеукраїнському
конкурсі «Вчитель
року» у номінації
«Правознавство»

Організація
заходів відповідно
до змісту
навчальних
програм з курсу
«Правознавство»

Вивчення у 9
класах
практичного
курсу
«Правознавство»

Районний науковометодичний центр
здійснює та координує
Участь учнів 911 класів у
Всеукраїнських
учнівських
олімпіадах з
правознавства

Організація
оглядів конкурсів
на кращу
систему
правоосвітньї
роботи у
навчальному
закладі

Написання та
захист учнівських
науководослідницьких
робіт за
напрямом
«Правознавство»

Реалізацію
правоосвітніх
проектів

Проведення заходів,
конкурсів малюнків,
відеороликів,
фоторобіт на
правову тематику

Включення до
перспективного плану з
превентивного виховання
заходів правоосвітнього
характеру

Відділ з питань
виховної роботи
управління освіти
здійснює

Проведення
правових інтелекттурнірів, брей-рингів

Моніторинг учнів, які
перебувають на
обліку ВШО, СЖО,
«групи ризику»

Співпрацю з
правоохоронними
органами та ССД

Місячник правових знань, профілактики правопорушень (жовтень)

•бесіди “Права та обов’язки“, “Кримінальна відповідальність
неповнолітніх»
•розроблення та розповсюдження пам’яток з питань правової
освіти;
•загальношкільні рейди “Урок“, “Перерва“;
•учнівські конференції “Юридичні аспекти дитячої злочинності“,
“Державний захист дитинства” ;
•круглі столи “Права та обов’язки громадян України“, “Поведінка
та наслідки. Норми та закон“.
•зустрічі з представниками Дарницького РУ ГУ МВС у м. Києві;
•конкурс плакатів “Я знаю закон”;

Всеукраїнський тиждень права
(грудень)
• Проведення Всеукраїнського
уроку з правознавства
• Проведення районних заходів:
-- конференція «Модель ООН» сканді (скандинавська гімназія);
-- засідання ради старшокласників
«СТРІЛА»;
-- учнівські олімпіади з
правознавства;
-- семінари для вчителів
правознавства

Декада захисту прав дітей, попередження жорстокості та
насильства (листопад)
•Протягом тижня за участю працівників юридичних установ,
правоохоронних органів, неурядових громадських організацій
проводяться диспути, круглі столи, профілактичні рейди.
•Проведення заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства»:
-- проведення конкурсу дитячого малюнку «Світ без насильства
очима дітей»;
-- семінар для класних керівників «Робота з батьками щодо
недопущення насилля в сім’ї»;
-- популяризація роботи шкільних центрів розв’язання конфліктів

Декада антиалкогольної та
антитютюнової пропаганди (лютий)
• Реалізація проектів Київського
міського центру здоров’я
• Превентивна робота щодо
негативного ставлення до
вживання алкоголю та тютюну
• Проведення заходів з питань
протиправного вживання
наркотичних засобів та
психотропних речовин
• Просвітницько-профілактична
робота щодо попередження
соціально-небезпечної поведінки

Тиждень пропаганди “За здоровий
спосіб життя” (квітень)
• Планом заходів декади
передбачено проведення в
навчальних закладах лекцій,
бесід, круглих столів “Медичні,
соціальні, правові аспекти
наркоманії та СНІДу”, “Алкоголь
та злочин”, “Алкоголізм та
наркоманія – шлях до криміналу”.
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