МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З
ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
04 листопада 2016 року

№ 282
м. Дніпропетровськ

Про проведення заходів у рамках
Всеукраїнського тижня права
Ураховуючи важливе значення правової освіти в дальшій розбудові
України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав
людини відповідно до розпорядження КМУ від 31 серпня 2016 року № 627-р
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського
тижня права», наказу МОН України від 30.09.2016 р. № 1171 «Про
затвердження Плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня
права», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
30.09.2016 року № Р-673/0/3-16 «Про затвердження плану заходів з
проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права у Дніпропетровській
області» та наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації №
718/0/212-16 від 26.10.2016 р.
НАКАЗУЮ:
1. У період з 05 по 9 грудня 2016 року усім навчальним групам
прийняти участь у заходах щодо Всеукраїнського тижня права.
2. Затвердити план заходів проведення в ДНЗ «МВПУПІТ»
Всеукраїнського тижня права:
№
Заходи
з/п
1
Проведення єдиного Всеукраїнського
уроку на тему «Права людини» з
нагоди
проголошення
Загальної
декларації прав людини
2.
Перегляд відеоматеріалів:
- Загальна декларація прав людини;
- Історія прав людини;
- Міжнародна система захисту прав
людини;
3.
Проведення для першокурсників бесід

Термін
Відповідальні
виконання
5 грудня – Класні
День
прав керівники
людини
6 грудня

Керівник
гуртка,
Болабан С.О.

7 грудня

Майстри в.н.

за темою «Реалізація Декларації та
Конвенції ООН про права дитини»
4.

5.

6
7
8
9

10.

11.

Створення
на
базі
бібліотеки
експозиції видань про права людини,
оформлення тематичного стенду
Організація
роботи
дискусійного
дебатного клубу: «Діалоги про
підприємництво» для груп молодших
спеціалістів
Проведення
фотоконконкурсу
«Порушення прав спроживачів»
Проведення засідання правового клубу
«Допоможи собі сам»
Зустріч за круглим столом з народним
депутатом України, учасником АТО
Взяти участь у конкурсі фото колажів
«Моя Україна – правова держава» (8
група)
Розгорнути дослідження діяльності
правозахисних організацій в он-лайн
проекті «Історичний персонаж»
Провести
внутрішньтоучилищний
брейн-ринг «Воїни права»

До 1 грудня

Бібліотекар,
Слинько Н.В.

9 грудня

Афанасьєва
О.Ю.

до 9 грудня

8 листопада

Викладач,
Афанасьєва О
Викладач,
Яловий А.В.
Юденкова О.П.

До 9 грудня

Рубан І.В.

До 9 грудня

Юденков В.І.

8 грудня

12
грудня Юрисконсульт,
2016 р
ковбаса В.М.,
заступники
директора

3. Заступнику директора з НМР Юденковій О.П. забезпечити
висвітлення ходу проведення заходів до Всеукраїнського тижня права на вебсайті ПТНЗ.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
НВР – Гончарову І.П. та заступника директора з НМР – Юденкову О.П.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»
Візи:
Заст. директора з НВР
І.П.Гончарова
Заст. директора з НМР
О.П.Юденкова

В.А.Макаров

