
 

План заходів  

Оболонського управління освіти 

до Всеукраїнського тижня права   

 

 

 
- № Захід Дата, час 

проведення 

Місце проведення Цільова аудиторія Відповідальний 

за підготовку 

Організатори заходу 

-  Всеукраїнський урок «Права людини» з 

нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини 
10 грудня 

Загальноосвітні 

навчальні заклади 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів  
Районне 

управління освіти      

 

Районне управління 

освіти 

-  
 

Виховні години присвячені 

Всеукраїнському тижню права тижня 

захисту прав дітей 

8-13 грудня 
Загальноосвітні 

навчальні заклади 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Районне 

управління освіти 

Оболонське районне 

управління освіти, 

НМЦ 

-  Круглий стіл «Школа - територія прав 

дитини» 

12 грудня 

14.00 

Гімназія «Потенціал» Учні 9—11 класів району Марочко Н.М. Оболонське районне 

управління освіти, 

НМЦ 

-  Брейн-ринг «Чи знаєш ти свої права та 

обов’язки?» 

8-13 грудня 

14.00 

Загальноосвітні 

навчальні заклади 

Учні 7-8 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Районне 

управління освіти 

Оболонське районне 

управління освіти, 

НМЦ 

-  Тематичні бесіди, лекції 8-13 грудня Загальноосвітні 

навчальні заклади 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Районне 

управління освіти 

Оболонське районне 

управління освіти, 

НМЦ 

-  Дебати «Чи потрібно дотримуватись 

Конвенції ООН про права дитини» 

12 грудня 

14.30 

Гімназія № 143 Учні навчального закладу Сіз О.В. Оболонське районне 

управління освіти, 

НМЦ 



 Книжкові виставки, презентації видань 

про права людини та іншої літератури 

правового змісту; оформлення 

тематичних стендів; 

08-13  грудня  Загальноосвітні 

навчальні заклади 
Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Районне 

управління освіти      

Районне управління 

освіти      

 Зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів 

8-13 грудня Загальноосвітні 

навчальні заклади 
Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Районне 

управління освіти      

Районне управління 

освіти      

 Правова гра «Мої обов’язки - мої права» 11 грудня 12 загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Районне 

управління освіти      

Районне управління 

освіти      

 Вікторина: «Що таке права дитини і як 

ними користуватися» 

12 грудня 8 загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Районне 

управління освіти      

Районне управління 

освіти      

 Конкурс творчих робіт«Право – очима 

дітей» 

8-13 грудня  Загальноосвітні 

навчальні заклади 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Районне 

управління освіти      

Районне управління 

освіти      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Глушаниця 

426-60-12 

 

 

 

 


