
                                                        

               ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Львівської області 
 

                                                    Н А К А З 
 

 

від  23 листопада 2018 року             №131-А                   м. Трускавець                                          

 

 

 

 

Про підсумки проведення міського конкурсу  

на кращу замітку в газету про Тиждень правових знань  

у загальноосвітньому навчальному закладі  

 
 

 Відповідно до наказу відділу освіти №127-А від 05.11.2018 року в рамках 

проведення Тижня  права  проведено міський  конкурс на кращу замітку в газету про 

Тиждень правових знань у загальноосвітньому навчальному закладі. 
       На конкурс було представлено  4 замітки:  СЗШ №1 -1,  НВК «СЗШ №2-гімназія»- 

1, СЗШ№3 -4. 

       Заслуговує на увагу замітка «Маємо право на захист!» Файфер Марти, учениці 8-Б 

класу СЗШ №3. У роботі мова йде про причини виникнення явища булінг у 

молодіжному середовищі, яке має згубний вплив на окрему особистість та учнівський 

колектив, а також способи боротьби з ним.  

       Тема замітки «Україна починається з кожного!» Іванків Ольги, учениці 11-А класу  

є актуальною в наш час, зокрема, учениця розповідає про громадянську позицію, 

необхідність якої обумовлюється складністю ситуації в Україні, в контексті 

неоголошеної війни, на прикладі звитяги наших земляків, які віддали життя за 

незалежність України. 

       Робота Скольського Ярослава, учня 8-А класу СЗШ №3 «Наші права - щасливе 

дитинство!»  носить інформаційний характер ( в стилі репортера)  про виховний захід, 

проведений учнями 8-А класу з нагоди Дня дитини.  

       Першокласники  мали можливість навчитися захищати свої права на прикладах 

казкових героїв, а також персонажів з відомих мультиплікаційних фільмів у доступній 

та цікавій формі. 

     Дахіна Дарія, учениця НВК «СЗШ №2-гімназія»  у замітці «Дитина – частина 

суспільства» висвітлює соціальний феномен дитинства, а також окреслює проблеми, 

виклики та шляхи їх вирішення. 
 

На підставі вищенаведеного та за підсумками роботи журі 

н а к а з у ю: 

    1. Визначити переможців та  нагородити їх грамотами відділу освіти: 

 



І місце  -   Файфер Марту, учня 8 -Б  класу СЗШ №3 

ІІ місце -   Іванків Ольгу, ученицю 11-А класу СЗШ №1  

ІІІ місце - Скольського Ярослава, учня 8- А  класу СЗШ №3 

ІІІ місце  -Дахіну Дарію, ученицю 10-А класу НВК «СЗШ №2-гімназія». 

 
  

    2. Методичному кабінету відділу освіти (Гаврилик Ж.І.) подати замітку 

переможця до друку в місцевій пресі.  

 

              3. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичного 

кабінету  Форемну І.М.   

            

 

 

 

          Начальник  відділу освіти                                                      О.П. Лобик                                       


