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від  21 листопада 2017 року                  №176-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 №158-А від 23.10.2017 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» -5, СЗШ№3 -3. 

       Особливо слід відзначити роботу Іванків Ольги, яка посіла І місце.  Тема замітки 

«Не знання законів не звільняє від відповідальності». Учениця порушила проблему 

використання української мови в освітньому процесі як державної мови на прикладі 

ситуації, яка склалася в Закарпатській області. Місцеве угорське  населення не бажає 

вивчати українську мову і не приділяє цьому питанню належної уваги. 

     Болюк Ростислав, учень НВК «СЗШ №2-гімназія»  у замітці «26 років у внутрішній 

еміграції», згадуючи основні етапи становлення української державності відзначає, що 

боротьба за державу не завершилася в далекому 91 році – це постійний процес. 

Сьогоднішні випускники повинні про це завжди пам’ятати і проявляти свій патріотизм 

через навчання та громадянську позицію. 
        Табачинська Альбіна, учениця СЗШ№3  у замітці «Права дитини – мої права!» на 

наглядних прикладах продемонструвала основні права школярів у контексті Конвенції 

про права дитини. 

      Замітки  Наконечної Евеліни та Гурської Анни, учениць 9-А класу НВК «СЗШ №2-

гімназія» на тему «Для чого ми вивчаємо правознавство в школі» піднімають 

проблему практичного вивчення  курсу «Основи правознавства». Учень зобов’язаний 

не тільки теоретично оволодіти основою знань, знати свої права, а й відстоювати їх в 

різних життєвих ситуаціях. 

      Проблему інклюзивного навчання дітей - інвалідів висвітлила у замітці «Права 

дітей - інвалідів» Павлечко Анна,  учениця СЗШ №3. Звернуто  увагу   на соціальну 

адаптацію і медичну реабілітацію у навчально - виховному  процесі. 

      Замітка «Будь обізнаним!» Манюк Олени, учениці СЗШ№3 демонструє низку 

шкільних заходів під час Тижня правових знань, основним завданням якого є 

підвищення рівня обізнаності українських школярів. 



 

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 –    Іванків Ольгу, уч. 10 -А  кл. СЗШ №1 

І місце -     Болюка Ростислава, уч. 9-А кл. НВК «СЗШ №2-гімназія»  

ІІ місце –   Табачинську Альбіну, уч. 8- А  кл. СЗШ №3 

ІІІ місце  -  Наконечну Евеліну, уч. 9-А кл. НВК «СЗШ №2-гімназія» 

ІІІ місце -   Гурську Анну, уч. 9-А кл. НВК «СЗШ №2 - гімназія» 

ІІІ місце – Павлечко Анну, уч.8-Б  кл. СЗШ№3 

ІІІ місце – Манюк Олену, уч. 8-А кл. СЗШ№3 
  

    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.   

            

 

 

 

          Завідувач відділу освіти                                                      О.П. Лобик                                       


