
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
НАКАЗ 

10.04.2017 Кобеляки № 9 2 

Про підсумки І етапу обласного 
огляду-конкурсу на кращу 
організацію правоосвітньої та 
правовиховної роботи у навчальних 
закладах району у 2016-2017 
навчальному році 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
04 листопада 2016 №400 «Про проведення у 2016-2017 навчальному році огляду-
конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у 
навчальних закладах області», відповідно до Положення про обласний огляд-
конкурс на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи \ 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Полтавсько7 

області, затвердженого наказом Головного управління освіти, науки 
облдержадміністрації від 6 листопада 2012 р. № 470, зареєстрованого в 
Головному управлінні юстиції у Полтавській області 15 листопада 2012 р 
№117/1926, з метою пошуку і впровадження оптимальних форм роботи шодо 
попередження правопорушень з 15 лютого по 10 квітня 2017 року було 
проведено 1 районний етап обласного огляду-конкурсу на кращу організацію 
правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх закладах району. 

В огляді-конкурсі взяли участь педагогічні колективи Іванівської 
Кобеляцької № 2, Світлогірської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Білицької 
№2, Білицької №3, Білицької №4 загальноосвітніх шкіл П І ступенів. 

Педагогічні колективи названих шкіл проводять роботу щодо виховання 
учнів активними учасниками формування правової держави, забезпечення учнів 
правовою інформацією щодо чинного законодавства і практики його 
застосування, профілактики правопорушень. 

Розглянувши пропозиції районної конкурсної комісії гю проведенню 
огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання, 

НАКАЗУЮ: 

Переможцями районного огляду - конкурсу визнати педагогічні колективи 
Кобеляцької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №2 імені О.Гончара, Білицької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 та Білицької загальноосвітньої школи 1-
II ступенів№3 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів. 

Відмітити педагогічні колективи Іванівської, Світлогірської ЗОНІ 
ступенів за створення систем правової освіти та виховання в школах. 



Направити матеріали Кобеляцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№2 імені О.Гончара на обласний огляд-конкурс на кращу організацію правової 
освіти та виховання в навчально-виховних закладах. 

Директорам шкіл, які не взяли участь у районному огляді-конкурсі на крааг 
організацію правової освіти та виховання, до 1.09.2017 року проаналізувати стан 
правової освіти та виховання в школах, видати підсумкові накази, копії яких 
направити в відділ освіти. 

Контроль за виконанням цього наказу покласти на методиста районного 
методичного кабінету Городецьку В.В,. 

Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації 

Н.М.Коваль 


