ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
« 08 » листопада 2017 року

Одеса

№ 345/ОД

Про затвердження плану заходів
з проведення у навчальних закладах області
у 2017 році Всеукраїнського тижня права
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.09.2017
№ 1320 «Про затвердження Плану заходів з проведення у 2017 році
Всеукраїнського тижня права», розпорядження Одеської обласної державної
адміністрації від 29.09.2017 № 875/А-2017 «Про затвердження регіонального
плану заходів з проведення в області у 2017 році Всеукраїнського тижня права»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити

план

заходів

Департаменту освіти і науки обласної

державної адміністрації щодо проведення у навчальних закладах області
у 2017 році Всеукраїнського тижня права (далі – План), що додається.
2. Відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій,
навчальним закладам всіх форм власності та рекомендувати департаменту
освіти та науки Одеської міської ради , відділам (управлінням) освіти
міських рад, об’єднаних територіальних громад:
2.1 розробити відповідні районні (міські) плани заходів;
2.2

визначити осіб, відповідальних за виконання Плану та забезпечити

виконання ними заходів у строки, передбачені Планом;
2.3 щороку до 05 березня інформувати структурні підрозділи Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації про виконання плану заходів.

3. Одеському

обласному

інституту

удосконалення

вчителів

(Кавалеров В.А.):
3.1

підготувати методичні рекомендації щодо реалізації заходів, пов’язаних

з проведенням в області Всеукраїнського тижня права;
3.2

здійснити

науково-методичний

супровід

відповідних

заходів,

присвячених питанням правового змісту (науково-практичні конференції,
семінари, проекти тощо).
4.

Відділу

загальної

середньої

та

позашкільної

освіти

(Коваль І.А.), відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи
(Углік

О.В.),

відділу професійної

освіти

(Абозіна Т.М.)

забезпечити

координацію роботи щодо виконання Плану згідно повноважень.

5.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

Департаменту - начальника управління нормативності та якості освіти
Стельмах Н.О.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

Додаток до наказу Департаменту
освіти і науки обласної
державної адміністрації
від 08.11.2017 № 345/ОД

План заходів
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
щодо проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права
у навчальних закладах області
№

Назва заходу

1

Організувати та провести:
Всеукраїнський
урок
«Права
людини» з нагоди проголошення
Загальної декларації прав людини
науково-практичні конференції,
семінари, зустрічі за «круглим
столом», дискусії, майстер-класи
провідних юристів, присвячених
проблематиці прав людини,
захисту прав учасників
антитерористичної операції, членів
їх сімей та внутрішньо
переміщених осіб, за участю
представників органів виконавчої
влади, органів місцевого
самоврядування, громадських
організацій, політичних партій,
народних депутатів України, діячів
науки і культури
інформаційні, освітні, виховні
заходи правового змісту: лекції,
бесіди, правові конкурси, ігри,
змагання тощо
тематичні книжкові виставки,
презентації літератури,
оформлення тематичних стендів,
присвячених питанням правового
змісту у бібліотеках навчальних
закладів
виступи у засобах масової
інформації з питань реалізації і
захисту прав людини, у тому числі
учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей,
внутрішньо переміщених осіб та
постраждалих внаслідок зазначеної
операції.

2

3

4

5

6

Розмістити на веб-сайтах

Термін
проведення
08 грудня
2017 року

04-10 грудня
2017 року

листопад грудень
2017 року

04-10 грудня

Відповідальні
Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
Одеський обласний
інститут удосконалення
вчителів, Департамент
освіти та науки
Одеської міської ради,
відділи (управління)
освіти
райдержадміністрацій,
міських рад,
об’єднаних
територіальних громад,
заклади приватної
форми власності,
навчальні заклади
інших відомств,
заклади обласного
підпорядкування,
професійно-технічні
навчальні заклади,
ВНЗ І-ІV р.а.

7

8

інформаційні банери та їх
наповнення матеріалами, що
стосуються проведення
Всеукраїнського тижня права
дні відкритих дверей юридичних
клінік для здійснення
просвітницької діяльності в сфері
прав людини серед населення
Покази художніх та
документальних фільмів про права
людини та правозахисну діяльність
для студентів першого-другого
курсів не юридичних
спеціальностей

Заступник директора Департаменту –
начальник управління нормативності
та якості освіти

2017 року

04-08 грудня
2017 року

04-10 грудня
2017 року

Заклади вищої освіти,
що здійснюють
підготовку фахівців за
спеціальністю 081
«Право»
Заклади вищої освіти

Н.О.Стельмах

