
Затверджую
  Директор школи                      С.М.Крикун

ЛИСТОПАД
                            МІСЯЧНИК  правових знань і правової пропаганди

«Бережи мене, мій Законе!»

ЗАВДАННЯ: формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини,
забезпечення  знання  і  виконання  учнями  Законів  України;  створення  умов  для  формування
особистості  громадянина  України,  якому притаманні  правова  культура,  усвідомлені  цінності
свободи,  прав  людини,  відповідальність,  готовність  до  компетентної  участі  у  громадському
житті; формування  в  учнів  нетерпимості  до  правопорушень,  злочинності,  намагання  брати
посильну участь у боротьбі з ними, здатності протистояти негативним впливам; подолання у
правовій свідомості помилкових уявлень, що сформувалися під впливом негативних суспільних
явищ.

№п/
п

                       ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Години спілкування «Не заблукати на 
стежках Закону»

1тижд.  1-10 Класоводи, 
класні керівники

2. Акція «Жовте листя» (прибирання шкільної 
території, виготовлення та розповсюдження 
серед населення листівок про шкоду 
спалювання опалого листя та про користь 
компостування)

 1-2тижд. 5-10 Вихователі

3. Тиждень знань з основ безпеки 
життєдіяльності (за окремим планом)

2 тижд. 1-10 Класоводи, 
вчителі, 
вихователі 

4. День української писемності та мови
 « Не цурайтесь, люди, мови,
   Не цурайтесь роду.
   Як зачахне рідне слово,
   Не буде народу» (за окремим планом)

09.11 5-10 Вчителі 
української мови

5. Інформаційна хвилина «Роковини Великого 
терору – масових політичних репресій 1937-
1938 років»

3 тижд. 5-10 Класні 
керівники

6. Єдина виховна година «Люди – жертви 
політичних репресій» (до 80-х роковин масових 
політичних репресій)

3 тижд. 5-10 Вихователі 

7 Міжнародний День відмови від куріння.
Рейд «Територія школи вільна від куріння». 
Профілактичні бесіди по класах.

17.11 5-10 Класні керівники, 
вихователі, 
соціальний 
педагог, психолог

8. Зустріч із працівниками правоохоронних 
органів. Перегляд тематичних відеофільмів 
«На паралельних дорогах прав та 
обов’язків».

2 тижд. 6-10 ЗДВР, соціальний 
педагог

9 Книжкова полиця «Подорож алеєю прав 
людини»

листопад 1-10 Бібліотекар

10 Години спілкування до Дня толерантності. 
Свято доброти та ввічливості.

16.11 1-10 Вихователі

11 Перегляд та обговорення фільмів, 
присвячених Дню Гідності та свободи 

22.11 5-10 Вихователі 



«Революція гідності – головні дійові особи»
12 Урок мужності « Тих днів у пам’яті не 

стерти і сьогодні»  (до Днів пам’яті та 
примирення і 73-річниці перемоги над нацизмом у 
роки Другої світової війни)

3 тижд. 5-10 Вихователі

13. Лінійка пам'яті жертв голодомору: 
«Пекельні цифри та слова
У серце б’ють, неначе молот.
Немов прокляття ожива
Рік тридцять третій. Голод! Голод!»
«Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

   26.11 1-10 Сахан Л.М.

14. Акція «16 днів без насильства» ( за 
окремим планом)

4 тижд. 1-10 Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, вихователі

15. Виставка літератури у бібліотеці «Страшні 
роки моєї України» ( до Дня жертв 
голодомору та політрепресій)

20.11-25.11 Бібліотекар

16. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

17 Відеолекторій «Чорнобиль. Як це було» (до 
32 роковин Чорнобильської катастрофи)

5 тижд. 7-10 Бібліотекар

18 Заходи щодо реалізації Концепції вдосконалення 
інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України:
- Диспут «Для чого Україні вступ в НАТО?» 

- Перегляд презентацій про особливості країн 
Європи (культура та традиційна кухня)

листопад

6-10
1-10

Класні 
керівники
Вихователі 

19. Засідання круглого столу щодо висвітлення 
історичної цінності хрещення Київської Русі 
(до 1030-річчя хрещення Київської Русі-України)

  5 тижд. 9-10 Вихователі, 
вчитель історії 
Браташ С.І.

20. Виховна година «Трагічні сторінки історії 
українського народу» (до 80-х роковин масових 
політичних репресій)

  4тижд. 8-10 Вихователі

21. Бесіда «Попередження нещасних випадків 
щодо ураження електричним струмом, 
блискавкою»

листопад 1-10 Класоводи, 
класні керівники

22. Профілактика дитячого травматизму на 
дорогах

Щосуботи 1-10 Вихователі


