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П Л А Н 

роботи з правового виховання в  Сокальській гімназії імені Олега Романіва  

на 2015/16н.р. 

 

№ 

п/

п 

З м і с т    р о б о т и  Дата Відповідальні 

1 Поставити учнів, схильних до правопорушень на 

облік. Закріпити наставниками цих учнів класних 

керівників. 

 

до 15.09. 

(протягом 

року 

коригуват

и) 

 Класні 

керівники 

Тимчишин Г.С. 

2 Відвідувати  неблагополучні і  проблемні сім’ї з 

метою перевірки умов проживання     

До 

15.12.15р.  

 

3 Розглянути питання про стан правового виховання 

на педраді. 

 

Грудень  Згідно плану  

4 Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням 

учнями школи /звіт чергових після І-го уроку/. 

 

протягом 

року 

Учнівський 

парламент, 

чергові класи 

5 Зобов’язати класних керівників вести щоденник 

спостережень за учнями, схильними до 

правопорушень.Один раз  у  семестр у письмовій 

формі подавати узагальнюючий звіт спостережень 

заступнику директора з виховної роботи. 

протягом 

року 

Тимчишин Г.С. 

6 Провести бесіди  з учнями з правового виховання: 

-Права і обов’язки дитини. 

-Як уберегтися від зла; 

-Щоб вміти себе захистити, треба знати свої права; 

«Віра у себе»  

"Стратегія прийняття моральних рішень"  

"Як долати труднощі і випробування " 

 "Шлях до самореалізації, або Як стати 

особистістю»; 

"Культура користування мобільним зв'язком" 

 

протягом 

року (у 

плануван

ні КК 

відповідн

о до 

вікових 

особливос

тей і 

потреб)  

Класні 

керівники 

7  Організація роботи Правового клубу  (за 

окремим 

Гущик М.П.  



планом) 

8  Тематичне засідання парламенту: «Статистика 

правопорушень серед неповнолітніх у місті,  

районі,  області, Україні» 

Квітень  Шкаврін Х.М.  

9 Організувати зустріч із представниками служб у 

справах дітей  

Лютий  ТимчишинГ.С.,  

 

10 Щоквартально подавати звіт у відділ освіти  про 

скоєні злочини та правопорушення. 

 

1 раз в 

квартал 

Тимчишин Г.С. 

11 Щоквартально проводити звірку з ВКМСН 

Сокальського РВ УМВСУ про кількість осіб, які 

перебувають на обліку. 

 

1 раз в 

квартал 

Тимчишин Г.С. 

 

12 Щоквартально направляти характеристики на цих 

учнів у ВКМСН Сокальського РВ УМВСУ. 

 

1 раз в 

квартал 

Тимчишин Г.С. 

13 Ознайомлення учнів з правилами поведінки, 

документами, що регламентують режим роботи в 

гімназії 

 

До 10.09  Класні 

керівники 

14 Перевірити домашні умови навчання учнів, які 

схильні до правопорушень. Подати звіт 

спостереження у письмовій формі заступнику 

директора з виховної роботи. 

 

До 

15.12.15р 

Класні 

керівники 

15 Залучати психолога до співпраці з учнями. протягом 

року 

Тимчишин 

Г.С., класні 

керівники 

16 Заслухати учнів, що порушують правила поведінки 

на засіданні  учнівського парламенту; 

учнів, які порушують статут школи. 

протягом 

року 

Тимчишин 

Г.С., президент 

гімназії, 

комісія з 

попередження 

правопорушень 
 


