
План 

діяльності клубу 

в Ємільчинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

2015 – 2016 н. р. 

№ 
п/п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1.  Конференція Ради правового клубу. 
Визначення завдань на навчальний 
рік 

вересень Керівник 
клубу 

 

2.  Практичне заняття на засіданні клубу 
«Вибори – основи демократії» 

вересень Керівник 
клубу 

 

3.  «Подоріж країнами Закону і Права» 
Зустріч-бесіда з керівником апарату 
Ємільчинського суду Садурським О.С. 
та суддею Греськом В.А. Відвідання 
судового засідання. 

жовтень 
9-10 класи 

Керівник 
клубу 

 

4.  Радіогазета «Чи знаєш ти про права і 
обов’язки дітей» 

жовтень Рада клубу  

5.  Місячник превентивного виховання 
«На терезах Феміди» 

листопад Керівник 
клубу, ЗВР, 
Рада клубу 

 

6.  «Правовий Букварик» - І-ІV класи листопад Керівник 
клубу 

 

7.  «Мої права в моїй школі» - конкурс 
малюнків учнів школи 

листопад Керівник 
клубу 

 

8.  Зустріч з працівниками 
Ємільчинського РВ УМВС в 
Житомирській  обл. Не заблукай на 
стежинах закону 

листопад 
8-9 класи 

Керівник 
клубу 

 

9.  Відкрите розширене засідання клубу 
до Дня прав людини з теми «Закон і 
ми». Зустріч з юристом Ємільчинської 
с/р Пальком М.О. (круглий стіл) 

грудень 
9-10 класи 

11а, 11б 

Керівник 
клубу, ЗВР, 

члени клубу 

 

10.  Засідання клубу «Хто і як захищає 
права дітей. Батьківська влада» 

грудень ЗВР, керівник 
клубу, рада 

клубу 

 

11.  «Я маю право знати свої права», 
«Декларація прав дитини» 

грудень 
5-8 класи 

Керівник 
клубу, члени 

клубу 

 

12.  Виступ перед батьками «Покарання 
за та проти» 

січень 
Батьківський 

рада клубу, 
ЗВР 

 



лекторій 
13.  Екскурсія «Вивчаємо органи 

місцевого самоврядування до с/р смт 
Ємільчине» 

січень 
 

Керівник 
клубу 

 

14.  Правовий всеобуч «Закон. Вчинок. 
Відповідальність» 

лютий ЗВР, керівник 
клубу 

 

15.  Проведення брейн-рингу з 
правознавства серед учнів старшої та 
середніх шкіл. 

лютий Керівник 
клубу, члени 

клубу 

 

16.  Лекція «Твої права і обов’язки» березень керівник 
клубу, рада 

клубу 

 

17.  Година спілкування з начальником 
управління юстиції Садурською А.С. 
«Сімейне право» 

березень 
10 класи 

Керівник 
клубу 

 

18.  Робота за агітаційно-профілактичною 
програмою. «Подоріж до країни 
закону і права», І-ІV класи 

квітень Керівник 
клубу, члени 

клубу 

 

19.  Гра-експрес (запитання-відповідь) на 
знання Конституції України серед 
членів клубу 

квітень керівник 
клубу, рада 

клубу 

 

20.  Проведення конкурсу на кращу 
емблему правового клубу 

травень керівник 
клубу, рада 

клубу 

 

21.  Участь у виховних годинах з 
попередження алкоголізму, 
наркоманії, тютюнопаління. 

протягом 
року 

ЗВР, керівник 
клубу, члени 

клубу 

 

22.  Кінолекторій з подальшим 
обговоренням 

протягом 
року 

ЗВР, керівник 
клубу, члени 

клубу 

 

23.  -Відвідування судових засідань 
Ємільчинського районного суду; 
-Зустріч з працівниками 
правоохоронних органів; 
-Співпраця з громадськими 
організаціями та державними 
установами селища; 
- Лекції для учнів з правової освіти із 
залученням представників 
громадських організацій; 
-опрацювання правової літератури, 
нормативних документів, документів. 

протягом 
року 

Керівник 
клубу, ЗВР, 
Рада клубу 

 



 

 

  

 


