
Безпечне та дружнє до дитини освітнє середовище  

 
Мета: Створення дружнього для дітей освітнього середовища відповідно до міжнародних стандартів та приоритетів Стратегії Ради Європи з 

прав дитини; вироблення антибулінгової політики в гімназії. 

Початкова школа 
Усвідомлення цінності людського життя, виховання поваги до кожної людської особистості, попередження цькуванню та фізичного насилля, дотримання 

правил здорового способу життя; здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості. Формування вміння видобудовувати 

доброзичливі й толерантні стосунки з усіма учасниками освітнього процесу. 

Основна школа 
Уміння цінувати себе та інших як унікальну і неповторну особистість, усвідомлювати право кожної людини на захист від приниження честі і гідності. 

Прагнення бути фізично здоровою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у групі оточуючих, уміти коректувати та регулювати власну 

поведінку, попереджувати прояви як фізичної, так і вербальної агресії 

Старша школа 
Вміння адекватно протидіяти булінгу, насиллю та жорстокому поводженню, вміння створювати атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення 

один до одного під час міжособистісної взаємодії.  Розуміння та аналіз концепції здоров’язберігаючих навичок, уміння орієнтуватися та адаптуватися в 

життєвих ситуаціях; визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів. 

№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні 

 за виконання 

Дата 

виконання 

Форми узагальнення 

1.  Місячник «Увага! Діти на дорозі!» для учнів 1-11х  класів Класні керівники Вересень План 

Фотозвіт 

2.  Проведення тематичних бесід  з попередження усіх видів дитячого травматизму для 

учнів 1-11-х класів 

ЗДВР 

Класні керівники 

Упродовж  

навчального 

   року  

Інформація 

3.  Велнес флешмоб до Міжнародного дня краси Педагог-організатор 

Учитель мистецтва 

Самоврядування 

Вересень Фотозвіт 

4.  Заходи до Дня фізичної культури і спорту Педагог-організатор 

Учитель фізичного 

виховання 

Вересень Фотозвіт 

5.  Флешмоб до Всесвітнього дня посмішки Педагог-організатор 

Самоврядування 

Жовтень Фотозвіт 

6.  Велнес тренінг до Всесвітнього дня охорони психічного здоров’я Практичний 

психолог 

Жовтень Фотозвіт 

7.  Заходи до Міжнародного дня толерантності Психологічна служба Листопад Інформація 

8.  Тренінги та інтерактивне анкетування до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Психологічна служба Грудень Інформація 

9.  Організація та проведення тижня правових знань (1-11 класи) ЗДВР 

Класні керівники 

Грудень Інформація 



10.  
Організація зустрічей зі шкільною медичною сестрою. Проведення бесід з метою 

усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, 

соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини 

Мануйлова Н.І. 

Упродовж  

навчального 

року 

Інформація 

11.  Конкурс дикторів до Всесвітнього дня дитячого телебачення та радіомовлення 

ЗДВР 

Педагог-організатор 

Самоврядування 

Березень План 

12.  Флешмоб до Міжнародного дня щастя 
Педагог-організатор 

Самоврядування 

Березень Фотозвіт 

13.  Проведення заходів до Дня пам’яті жертв Чорнобиля 

ЗДВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

Квітень Інформація 

14.  
Організація лекцій з запрошенням спеціалістів з медичних закладів щодо здорового 

способу життя 

Мануйлова Н.І. 

ЗДВР 

Класні керівники 

Упродовж  

навчального  

  року 

Інформація 

15.  Бесіди щодо дотримання правил внутрішнього розпорядку в гімназії 
Класні керівники 

1-11-х класів 

Вересень 

Січень 
Інформація 

16.  Спортивні заходи до Дня здоров'я 

Педагог-організатор 

Учитель фізичного 

виховання 

     Квітень Фотозвіт 

17.  

Рейди-перевірки «Культура зовнішнього вигляду школяра» (1-4 класи) та 

«Діловий  стиль – запорука успіху» (5-11 класи). 
 

ЗДВР 

Педагог-організатор 

Самоврядування 

Упродовж  

навчального 

року 

Звіт 

План заходів щодо соціального захисту учнів та                                                                                                                                                                                                              

виконання Закону України «Про охорону дитинства»                                                                                                                                                   

на 2020-2021 н.р. 
 
№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні 

 за виконання 

Дата 

виконання 

Форми           

узагальнення 

ВЕРЕСЕНЬ   

1. Планування заходів щодо реалізації програми “Соціально-правовий захист дітей”. ЗДВР    

Тютюннік О.В. 

До 14.09.20 План 

2. Списки дітей соціально-незахищених категорій. СП     

Лукашенко І.О. 

До 14.09.20 Соціальний 

паспорт 

3. Соціальний паспорт  навчального закладу. СП     

Лукашенко І.О. 

До 15.09.20 Соціальний 

паспорт 

4. Збір документів, підтверджуючих статус дітей. СП     

Лукашенко І.О. 

До 15.09.20 Тека документів 

5. Організація харчування дітей пільгових категорій ЗДВР, Тютюннік До 02.09.20 Тека документів 



О.В., СП 

Лукашенко І.О. 

6. СП практикум (дистанційно) з класними керівниками з ознайомлення з 

нормативними документами, що регулюють питання охорони дитинства.  

СП     

Лукашенко І.О. 

09.09.20 СП практикум 

(дистанційно) 

7. Рейд «Урок». Контроль за відвідуванням школи  учнями із соціально-незахищених 

категорій. 

Адміністрація Постійно Моніторинг 

8. Вивчення стану забезпечення дітей соціально-незахищених категорій шкільним 

приладдям, підручниками тощо. 

Класні кер., СП 

Лукашенко І.О. 

До 15.09.20 Тека документів 

9. Контроль за підвозом учнів до/ з гімназії. ЗДВР    

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

навчального 

року 

Тека документів 

10. Індивідуальні консультації з батьками (особами, що їх замінюють). Адміністрація, 

ПП Тютюннік, 

СП Лукашенко 

І.О. 

Впродовж 

навчального 

року 

Протоколи 

консультацій 

11. Засідання ради профілактики. Лукашенко І.О. 16.09.20 Протокол 

ЖОВТЕНЬ  

12. Вивчення питання  участі дітей соціально-незахищених категорій в гуртках, секціях, 

факультативах тощо. 

СП     

Лукашенко І.О. 

До 05.10.20 Тека документів 

13. Вивчення стану сімейного виховання. Пропаганда усвідомленого батьківства.           

Просвітницька робота щодо положень Сімейного кодексу України (особисті та 

майнові права і обов’язки батьків та дітей). 

Класні кер., ПП 

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

місяця 

«Батьківська 

гімназія» 

(дистанційно) 

14. Узагальнення результатів медичного обстеження, оформлення листів здоров’я. Медична сестра І-ІІ тиждень Листи здоров’я 

15. Класні години  «Я маю право!» (2-11 класи). Класні кер., 

ЗДВР Тютюннік 

О.В. 

16.09.20 Інформація 

16. Вивчення І етапу процесу адаптації  учнів 1 та 5 класів у закладі освіти. Надання 

рекомендацій педагогічним працівникам. 

ЗДВР, ПП 

Тютюннік О.В. 

Вересень - 

жовтень 

Матеріали 

довідки 

17. Тематична консультація для батьків «Роль родини в організації дозвілля дитини». СП     

Лукашенко І.О. 

ІІІ тиждень «Батьківська 

гімназія» 

(дистанційно) 

ЛИСТОПАД  

18. Наказ та план заходів щодо проведення місячника з охорони дитинства з                   

02 листопада. 

ЗДВР                 

Тютюннік О.В. 

02.11.20 Наказ 

План 

19. Заняття батьківського лекторію з проблеми насильства в сім’ї  та методів виховання 

дитини. Ознайомлення із Законом України «Про охорону дитинства». 

ЗДВР, ПП 

Тютюннік О.В., 

СП Лукашенко 

06.11.20 «Батьківська 

гімназія» 

(дистанційно) 



І.О. 

20. Вивчення стану  роботи класних керівників з дітьми соціально-незахищених 

категорій. 

ЗДВР             

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

місяця 

Довідка 

21. Зустріч з працівниками служби у справах дітей, інспекторами патрульної поліції 

(Програма «Школа і поліція») 

ЗДВР             

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

місяця 

Фотозвіт 

22. Організація роботи пункту (скриньки) довіри «Діти про наболіле». ЗДВР, ПП             

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

місяця 

Інформація 

23. Індивідуальні консультації з батьками. Класні кер., 

адміністрація, 

ПП, СП 

Впродовж 

місяця 

Протокол 

24. Профорієнтаційні заходи щодо визначення майбутньої професії дітей, що 

потребують особливої уваги та дітей пільгових категорій. 

Класні кер., ПП 

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

місяця 

Інформація  

25. Акція «16 днів проти насильства»: просвітницько-профілактичні заходи ПП, СП, 

педагог-

організатор 

ІУ тиждень Фотозвіти 

26. Підведення підсумків місячника з охорони дитинства. ЗДВР             

Тютюннік О.В. 

30.11.20 Довідка 

27. Засідання ради профілактики. СП                      

Лукашенко І.О. 

26.11.20 Протокол 

 ГРУДЕНЬ 

28. Вивчення питання  оздоровлення та відпочинку дітей в зимовий період. СП 

Лукашенко І.О. 

До 23.12.20 Тека документів 

29. Благодійна акція «Діти дітям» («Допоможи ближньому») Педагог-

організатор  

20.12.20 Фотозвіти 

30. Контроль за  роботою гуртків, секцій в зимовий канікулярний період, відвідуванням 

їх дітьми соціально-незахищених категорій. 

ЗДВР 

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

канікул 

Матеріали 

довідки 

31. 
Підведення підсумків успішності дітей пільгових категорій 

Класні кер. До 24.12.20 Моніторинг 

СІЧЕНЬ  

32. Оновлення (за необхідністю) соціального паспорту  школи. СП 

Лукашенко І.О. 

До 18.01.21 Соціальний 

паспорт 

33. Вивчення стану  роботи класних керівників з дітьми пільгових категорій. ЗДВР 

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

місяця 

Матеріали для 

довідки 

34. Вивчити питання вітамінізації при організації харчування учнів гімназії. Медична сестра Впродовж 

місяця 

Інформація 

35. Аналіз стану захворюваності дітей за рік Медична сестра Впродовж Довідка 



місяця 

36. Контроль за підвозом учнів до/ з гімназії. ЗДВР 

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

навчального 

року 

Тека документів 

37. Класна година для 1-11 класів «Як поводитися в зимовий період» Класні кер. 15.01.20  

38. Вивчення стану організації харчування дітей відповідно до Закону України «Про 

охорону дитинства». 

Адміністрація Впродовж 

місяця 

Довідка 

39. Проведення інформаційної кампанії серед батьків щодо неприпустимості залишення 

дітей без нагляду. 

Класні кер., СП 

Лукашенко І.О. 

Впродовж 

місяця 

«Батьківська 

гімназія» 

(дистанційно) 

40. Засідання ради профілактики СП Лукашенко 

І.О. 

 Протокол 

ЛЮТИЙ   

41. Робота консультпункту  для батьків з питань  сімейного виховання. Лекція 

«Адміністративна та кримінальна відповідальність батьків за  виховання дітей». 

Класні кері., СП  

Лукашенко І.О.                               

ІІІ тиждень «Батьківська 

гімназія» 

(дистанційно) 

42. Проведення занять з учнями молодших класів щодо поводження себе з 

незнайомими людьми. 

Класні кер.                         

1-4 кл., СП 

Лукашенко І.О. 

І тиждень План занять 

43. Місячник професійної орієнтації (за окремим планом). Класні кер., ПП  

Тютюннік О.В.                               

З 15 лютого План 

44. Зустріч з працівниками центрів зайнятості, представниками різних вищих 

навчальних закладів, фахівцями різних професій. 

ЗДВР, ПП 

Тютюннік О.В. 

З 15 лютого Фотозвіти 

45. Тиждень безпечного Інтернету Вчителі 

інформатики 

09-16.02.21 План 

БЕРЕЗЕНЬ   

46. Батьківський лекторі з теми формування  у сім’ї здорового способу життя, допомога 

в  організації змістовного сімейного і дитячого дозвілля. 

Класні кер. СП 

Лукашенко І.О. 

ІІІ тиждень «Батьківська 

гімназія» 

47. Проведення заняття з дітьми щодо поводження в екстремальних ситуаціях. Класні кер., СП 

Лукашенко І.О. 

12.03.21  

48. (Для хлопців) «Справжні чоловіки вміють робити компліменти»: привітання жінок 

зі святом 8 Березня. 

Класні кер., 

педагог-

організатор 

05.03.21 Фотозвіти 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

КВІТЕНЬ  

49. Батьківський лекторій «Роль сім’ї по запобіганню шкідливих звичок» Класні кер., СП 

Лукашенко І.О. 

ІІІ тиждень «Батьківська 

гімназія» 



50. Надання допомоги дітям соціально-незахищених категорій, які є випускниками 

ЗОШ у підготовці до ЗНО, виборі предметів тестування ЗНО 

Учителі-

предметники, 

ЗДНВР 

Тютюннік О.В. 

Квітень-

травень 

 

51. Організація і проведення тижня добра до Песаха. Проведення акції «Діти-дітям» Педагог-

організатор 

І тиждень Фотозвіт 

52. Місячник здорового способу життя (за окремим планом) Класні кер., 

ЗДВР Тютюннік 

О.В. 

З 07 квітня План 

53. Взаємодія з органом опіки і піклування з метою своєчасного вирішення наявних 

проблем  щодо дітей соціально-незахищених категорій 

СП Лукашенко 

І.О. 

Постійно Тека документів 

ТРАВЕНЬ  

54. Вивчення рівня  здобуття учнями освіти, розроблення рекомендацій для батьків 

щодо занять з дітьми дома. 

Класні кер. ІІІ тиждень Рекомендації 

55. Індивідуальні консультації з батьками Педколектив Впродовж 

місяця 

 

56. Оформлення документів  для організації роботи пришкільних таборів. Підбір дітей.  СП Лукашенко 

І.О. 

За планом  

57. Аналіз роботи гімназії  з дітьми пільгових категорій Аналіз стану роботи класних 

керівників із дітьми пільгових категорій 

Педколектив ІУ тиждень Довідка 

58. Проведення заходів, присвячених Дню матері та Дню сім’ї Педагог-

організатор 

09, 15.05.21 Фотоматеріали 

59. Засідання ради профілактики СП Лукашенко 

І.О. 

26.05.21 Протокол 

 

 

 

 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

№  

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

 за виконання 
Дата 

виконання 
Форми           

узагальнення 



Вироблення антибулінгової політики в гімназії 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна діяльність 

1.1. Розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу.                                                                                                            

1.2. Для формування антибулінгової політики створення робочої 

групи.                                                                                                                                 

1.3. Контроль безпеки фізичного простору:                                                    

-заходи з адаптації будівлі та приміщень для забезпечення 

можливості ними користуватись усім учасникам освітнього процесу 

без дискримінації через фізичні можливості;                                                          

-чергування та постійне спостереження за поведінкою учнів під час 

перерв, у дворі, в автобусах;                                                                                                                        

- безпечний доступ до мережі Інтернет.                                                                                                               

1.4. Розроблення порядку звернення щодо булінгу чи інших видів 

насильства та алгоритму дій для працівників закладу у випадку 

виявлення фактів булінгу.                                                                                             

1.5. Забезпечення неухильного виконання педагогічними 

працівниками гімназії Конвенції ООН «Про права дитини», Закону 

України «Про охорону дитинства», законодавств України в галузі 

освіти в частині збереження фізичного, духовного, психічного 

здоров’я та поваги до людської гідності дитини. 

Адміністрація 

ПП                     

Тютюннік О.В.; 

СП                        

Лукашенко І.О.  

 

 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

Постійно 

 

                                                                                                                                                               

 

План 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

Алгоритм 

 

 

 

 

 

 

2. Діагностична діяльність. Вивчення ситуації 

2.1. Виявлення дітей, які потребують додаткової психолого-педагогічної уваги:  

- зазначити кількість учнів, які стоять на внутрішньо шкільному обліку (з вказанням 

причин).  

2.2. . Під час проведення рейду «Урок» з’ясувати умови проживання та виховання 

(категорійних) дітей в родинах з метою аналізу чинників, які найчастіше 

провокують булінг, та недопущення насильства над дітьми. 

2.3. Дослідження дитячих колективів (спостереження, соціометрія).  

2.4. Виявлення схильності до конфліктних  взаємовідносин та здатності 

розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів. 

2.5. Дослідження агресивності та ворожості. 

2.6. Діагностика (індивідуальна) підлітків з емоційними розладами з приводу своєї 

зовнішності та з порушеннями харчової поведінки (можливих жертв булінгу). 
2.7. Анкетування (опитування) учнів, батьків та вчителів з метою виявлення 
основних чинників, що негативно впливають на психологічний комфорт та безпеку 

ЗДВР ПП 

Тютюннік О.В.; 

СП                        

Лукашенко І.О.  

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

Жовтень-

листопад 

 

Лютий-

березень 

На запит 

ІІ семестр 

 

Результати 

діагностики. 

Довідка. 

Рекомендації. 



у закладі. 

3. Інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу 

щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі 

поведінки у міжособистісних стосунках 

3.1. Оформлення «куточків допомоги» в кожному кабінеті, на стендах, на 

шкільному сайті з інформацією про контакти місць надання ефективної допомоги. 

3. 2. Розміщення інформації про існуючі сайти та телефонні номери установ та 

організацій з правової, медичної та соціально-психологічної підтримки. 

3.3. ПП практикум для класних керівників «Розробка стратегії супроводу дітей, що 

потребують посиленої уваги». 

3.4. Розробка пам’яток «Ознаки дитини жертви або агресора (булера)» (для  батьків 

та педагогів). 

3.5. ПП практикум для класних керівників по дослідженню і характеристиці 

мікроклімату в шкільних колективах (в індивідуальній формі). 

3.6. ПП семінар для педагогів «10 кроків до створення безпечної та дружньої до 

дитини школи». 

 

ЗДВР ПП 

Тютюннік О.В.; 

СП                        

Лукашенко І.О.  

 

 

За планом 

роботи гімназії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчинення дитиною та 

стосовно дитини булінгу 

4.1. Профілактика комп’ютерного насильства та проявів агресії в кібер-просторі та 

соцмережах: 

- розробка пам’яток, демонстрація відеороликів; 

- тиждень безпечного Інтернету. 

4.2. Розвиток комунікативних навичок (із використанням модуля «Спілкуємося та 

діємо», залучення перерв, радіо). 

4.3. Участь в Міжнародній кампанії «16 днів без насильства» - акція «Стоп 

насильству!»: оформлення стенду, інтерактивна анкета, психологічна гра. 

4.4. Участь у Всеукраїнському уроці «Права людини» з нагоди проголошення 

Загальної Декларації прав людини («1 – 54» Гірлянда прав, опитувальник, 

інформація про Закон про відповідальність за булінг). 

4.5. Профілактика, конфліктності, булінгу, суїцидальних настроїв серед дітей  – 

психологічна акція «Світ позитиву». 

4.6. Участь у Всеукраїнській акції «Чужого горя не буває» (перегляд, аналіз 

фільмів). 

4.7. Психологічна акція «Мій затишний куточок (місце найбільшого комфорту)» - 

ЗДВР ПП 

Тютюннік О.В.; 

учителі 

інформатики 

 

 

 

 

СП                                             

Лукашенко І.О.                         

Педагог-

організатор 

 

ПП                   

Тютюннік О.В  

 

 

Учитель 

 

 

Постійно 

 

 

Лютий 

 

 

23.11-10.12 

 

Лютий 

 

 

Березень 

 

Квітень 

 

Травень 

 

 

 

 

 

План 

 

 

План 

 

Інформація 

 

 

 

 

 

 

 



радіолекторій + арт-педагогіка. 

4.8. Заняття шкільної ради старшокласників за участю соціального педагога на тему 

«Не допускай насилля над ближнім». 

4.9. Проведення годин спілкування, бібліотечних уроків, виставок на тему «Моє 

світле майбутнє», «Мистецтво спілкування», «Життя видатних людей». 

 

мистецтва 

СП                                            

Лукашенко І.О. 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

5. Координація діяльності та взаємодії між гімназією та іншими суб’єктами 

реагування на випадки булінгу в закладах освіти 

5.1. Популяризація роботи кіберполіції. 

5.2. Участь в програмі «Шкільні офіцери»: 

-зустріч з інспекторами патрульної служби на тему «СТОП булінг!»; 

-на тему «Відповідальність. Права. Обов’язки» та інші. 

5.3. Зустріч учнів зі спеціалістами єврейського жіночого руху «Кешер»  (До 

Міжнародного дня терпимості - поглиблення взаєморозуміння між культурами та 

народами). 

5.4. Освітній молодіжний проект «Антишкола Aim Pro»: заняття для 

старшокласників. 

 

ЗДВР ПП              

Тютюннік О.В 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Моніторинг ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу в гімназії, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню), вжиття заходів для їх вирішення. 

 

ЗДВР ПП              

Тютюннік О.В. 

Червень Довідка 

 

 

План заходів щодо профілактики правопорушень  

здобувачів освіти                                                                                                                                                                                                                  

2020-2021 н.р. 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

1.  

 

 

 

Участь у Всеукраїнській акції «Урок»  з метою перевірки виконання вимог Закону 

України «Про освіту». 

ЗДВР                                                  

Тютюннік О.В. 

СП 

Лукашенко І.О. 

Впродовж 

вересня 

Звіти 

2.  Оновити портфоліо дітей, що потребують додаткової психолого-педагогічної уваги 

та мають можливі ознаки девіантної та делінквентної поведінки. 

Психологічна 

служба 

Впродовж 

вересня 

Портфоліо 

3.  Продовжити роботу ради з профілактики правопорушень, злочинності  й 

бездоглядності.  

Директор 

Шальміна Д.М. 

Впродовж 

року 

Протоколи засідань 

4.  Психолого-педагогічне діагностування учнів, що потребують підвищеної ПП уваги. ПП  

Тютюннік О.В. 

До 23.10.20 Результати 

діагностики 

5.  Надання класним керівникам допомоги в роботі з учнями з ознаками девіантної, 

адиктивної та делінквентної поведінки. 

ЗДВР 

Психологічна 

служба 

Постійно 

 

 

6.  Співпраця з працівниками юстиції, правоохоронних органів, служби у справах дітей, 

відділом соціальної роботи,  бюро безоплатної правової допомоги  з питань правової 

освіти та профілактики правопорушень тощо. 

Адміністрація 

Педагогічний 

колектив 

Постійно  

7.  «Години спілкування» з використанням елементів антиалкогольної програми 

«Сімейна розмова». 

ПП  

Тютюннік О.В. 

Жовтень - 

квітень 

«Сімейний 

щоденник» 

8.  Використання можливостей навчальних предметів та позакласної виховної роботи 

для впровадження у свідомість учнів знань про шкідливість алкоголю, 

тютюнопаління, наркоманії. 

Вчителі школи  Постійно  

9.  Залучення учнів, що потребують додаткової ПП уваги, до занять в шкільних гуртках: 

«Народна пісня», «Риторика», «Я – Патріот України». 

ЗДВР 

Тютюннік О.В. 

Керівники 

гуртків 

Впродовж 

року 

 

10.  Впровадження різноманітних форм організації  дозвілля учнів як альтернативу 

способу життя, який шкодить здоров’ю.  

ЗДВР                           

Тютюннік О.В. 

Педагог-

організатор 

Бабич Ю.С.  

Постійно   

11.  Розробка індивідуальних програм психолого - педагогічного супроводу учнів «групи 

ризику». 

Психологічна 

служба 

Жовтень Програми 

12.  Тиждень протидії торгівлі людьми. Психологічна 

служба 

12-16.09.20 План тижня 

13.  Участь у програмі «Школа і поліція». ЗДВР Впродовж  



Психологічна 

служба 

року 

14.  Співпраця з КДМ м Запоріжжя. ЗДВР 

Психологічна 

служба 

Впродовж 

року 

 

15.  Участь у Всеукраїнській акції «16 днів  проти насильства»  Психологічна 

служба 

З 23 

листопада 

План 

16.  Заходи до Всеукраїнського тижня права. Проведення  Всеукраїнського уроку «Права 

людини» (з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини). 

ЗДВР 

Психологічна 

служба  

Вчитель права 

ІІ тиждень 

грудня  

План тижня 

17.  Зустріч зі спеціалістом бюро безоплатної правової допомоги «Закон обов’язковий 

для всіх». 

ЗДВР 

Тютюннік О.В. 

Грудень  

18.  Учнівська конференція «Еволюція прав людини». Класні 

керівники 10-х 

класів 

Грудень Фотозвіт 

19.  Індивідуальні консультації та діагностика дітей, що потребують підвищеної 

психолого-педагогічної уваги. 

Психологічна 

служба 

Впродовж 

року 

Протоколи 

20.  Участь в операції  «Канікули». ЗДВР 

Тютюннік О.В. 

СП 

Лукашенко І.О. 

Впродовж 

року 

 

Тека документів 

21.  Зібрання бібліотеки та медіатеки з питань профілактики правопорушень Бібліотекар 

Воєводіна Н.С. 

Постійно Методичні 

матеріали 

22.  Вивчити працевлаштування випускників 9,11 класів школи. При потребі негайно 

надати допомогу в продовженні навчання або працевлаштування. 

Адміністрація 

Класні 

керівники 

До 15.10.20 

 

Підтвердження 

23.  Випуск стіннівок, бюлетенів тощо на правовиховну тематику. Педагог-

організатор 

Бабич Ю.С. 

Впродовж 

року 

Інформаційні 

матеріали 

24.  Організація просвітницько-профілактичних заходів для батьківської громадськості 

на правову тематику. 

Класні 

керівники 

Впродовж 

року 

«Батьківська 

гімназія» 

25.   Проведення тижня безпечного Інтернету. ЗДВР 

Тютюннік О.В. 

Вчителі 

інформатики 

Лютий План тижня 



 
 

 

26.  Рольова гра «Проблеми ігрової залежності (гемблінгу)» серед учнів 7-8 класів Психологічна 

служба 

Листопад  

27.  Залучення дітей відповідних нахилів до психологічних акцій «Світ позитиву» ПП 

Тютюннік О.В. 

Впродовж 

року 

 

28.  Заходи до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом. ПП 

Тютюннік О.В. 

Медична сестра 

01.12.20 План 

29.  Проведення місячника професійної орієнтації. ЗДВР 

Психологічна 

служба 

Лютий-

березень 

 

План місячника 

30.  Профілактична бесіда із запрошенням інспектора патрульної служби 

«Попередження правопорушень і злочинів». 

ЗДВР 

Тютюннік О.В. 

Травень Фотозвіт 


