
Комплексний план заходів щодо превентивного виховання учнів Вараської 

гімназії на 2020-2021 н.р. 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Формування здорового способу життя, попередження вживання 

наркотичних речовин та алкогольних напоїв 

1.1 

Провести анкетування серед 

учасників освітнього процесу  щодо 

відношення до проблем 

тютюнопаління, алкоголізму, 

наркоманії: 

 Експрес-діагностика раннього 

узалежнення і соціально неадекватної 

поведінки (6 кл.); 

 Визначення ступеня ризику  

залучення учнів до вживання 

наркотичних речовин (9 кл.); 

 Анкетування учнів 5, 8, 11 кл. 

«Інформованість підлітків про 

наркотики»; 

  

  

  

вересень 

2020 р. 

вересень 

2020 р. 

 

жовтень 

2020 р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

1.2. 

Проводити відповідну санітарно-

профілактичну роботу щодо 

формування здорового способу життя 

на уроках “Основи здоров’я”, біології, 

хімії, фізичного виховання, 

хореографії, захист України, 

громадянської освіти. 

постійно вчителі-

предметники: 

Л.ТОЧИНСЬКА, 

Л.ЗАСЯДЬКО, 

С.КОНДРАТЮК, 

Н.МАЦІЄВСЬКА, 

Н.ПЕТРОВИЧ, 

Т.ВСЯКА, 

О.ПЄПЄЛЯЄВА, 

В.ШЕВЧУК,  

Ю.ГАВРИЛЮК, 

Н.БАНАЦЬКА 

1.3. 

Організувати та провести бесіди, 

відеолекції із запрошенням 

представників громадської організації 

«Нове життя», міського центру 

соціальних служб, медичних закладів, 

ювенальної превенції відділу поліції. 

впродовж 

2020-

2021 н.р. 

(за домов-

леністю) 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА   

психолог, 

соціальний 

педагог 

1.4. 

Скласти план спільних дій із  

відділом  у справах дітей , 

громадською організацією «Нове 

життя», ювенальною превенцією 

відділу поліції. 

до 

11.09.2020  р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
соціальний 

педагог 



1.5. 

З метою попередження негативних 

явищ в учнівському середовищі, 

проведення антинаркотичної, 

антиалкогольної пропаганди серед 

гімназистів та підвищення  рівня їх 

громадської активності провести: 

·       акція «Посміхнись життю!» для 

учнів 5-11 класів (профілактика 

суїцидальної поведінки дітей та 

підлітків); 

·      Всеукраїнський День фізкультур

и і спорту; 

·       Конкурс агітбригад  «Молодь 

обирає здоров’я!» 

·      Декада антиалкогольної, 

антинаркотичної, 

Антитабачна пропаганда; 

Спортивне свято  «Олімпійський 

вогонь». 

 

 

 

 

 

11.09.2020 р. 

 

 

11.09.2020 р. 

19.03.2021 р. 

 

15.03-

02.04.2021  р. 

  

02.04.2021 р. 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог, 

Л.ЖУК 

педагог-

організатор 

В.ШЕВЧУК. 

Ю.ГАВРИЛЮК, 

Н.БАНАЦЬКА, 

1.6. 

Організовувати просвітницьку роботу 

серед батьківської громадськості з 

питань формування здорового 

способу життя та профілактики 

наркоманії, алкоголізму серед 

підлітків, сучасного стану даних 

проблем в місті, країні та у світі 

шляхом розповсюдження буклетів, 

пам’яток, проведення лекцій на 

батьківських зборах, поширення 

інформації на сайті гімназії та 

офіційних сторінках закладу у 

соціальних мережах. 

Впродовж 

2020-

2021 н.р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
психолог, 

соціальний 

педагог 

1.7. 

Оформити виставки літератури щодо 

формування засад здорового способу 

життя у дітей та молоді 

постійно О.ДАНИЛЕНКО, 

бібліотекар 

2. Профілактика правопорушень, злочинності та дитячої бездоглядності 

2.1 

Прийняти участь у  Всеукраїнському 

профілактичному заході «Урок» з 

метою виявлення та усунення 

порушень чинного законодавства в 

частині забезпечення прав 

неповнолітніх на одержання повної 

загальної середньої освіти. 

вересень-

жовтень 

2020 р. 

 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

вчителі гімназії 

2.2. Проаналізувати стан продовження вересень Г.КУШНІР, 



здобуття повної загальної середньої 

освіти випускниками 9-х класів 

2020 р. заступник 

директора з НВР 

2.3. 

Здійснювати щоденний контроль за 

відвідуванням учнями гімназії; у 

кожному випадку не навчання 

з’ясовувати причини та вживати 

конкретних заходів щодо залучення 

дітей до навчання. 

постійно Класні керівники 

5-11 класів, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

2.4. 

З метою організації змістовного 

дозвілля учнів здійснювати 

моніторинг зайнятості учнів, надавати 

інформацію про мережу 

позашкільних закладів, гуртків,  

секцій, гімназійних гуртків. 

вересень, 

травень 

2020-2021 

н.р. 

Класні керівники 

5-11 класів 

2.5. 

Активізувати роботу з профілактики 

проявів булінгу та насильства в 

учнівському середовищі, залучаючи 

представників учнівського 

самоврядування та батьківського 

активу, запрошуючи працівників 

правоохоронних органів, ССД, 

управління освіти (за згодою) 

вересень-

травень 

2020-2021н.р. 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 

Л.ЖУК 

педагог-

організатор, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

2.6 

Організувати просвітницьку роботу 

серед батьківської громадськості з 

питань вимог чинного законодавства 

щодо охорони дитинства, зміцнення  

суспільної моралі, профілактики 

злочинності та дитячої бездоглядності 

шляхом проведення лекцій на 

батьківських зборах, проведення 

лекцій на батьківських зборах, 

поширення інформації на сайті 

гімназії та офіційних сторінках 

закладу у соціальних мережах. 

впродовж 

2020-2021 

н.р. 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

   

2.7 

 Взяти участь у щорічній 

Всеукраїнській акції «16 днів проти 

насильства»; 

 Тижні толерантності 

25.11-

10.12.2020 р. 

 

09.11-

13.11.2020 р. 

 

І.ПАВЛІК 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

2.8 Систематично здійснювати облік Впродовж Л.МАСЛЮКОВСЬКА  



сімей, які потрапили в складні 

життєві обставини 

2020-2021 

н.р. 

  

соціальний 

педагог, 

класні керівники 

5-11 класів 

3. Правова освіта і виховання 

3.1 

Оформити у бібліотеці тематичні 

книжкові виставки науково-

популярної та нормативно-правової 

літератури до Всесвітнього Дня 

захисту прав людини,  Всеукраїнській 

акції «16 днів проти насильства», 

Тижня толерантності 

Впродовж 

2020-2021 

н.р. 

  

О.ДАНИЛЕНКО, 

бібліотекар 

3.2 

Надати інформацію про служби, куди 

можна звернутися, опинившись в 

складних життєвих обставинах або у 

випадку скоєння насильства чи 

загрози його скоєння. 

вересень, 

2020 р., 

січень 

2021 р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

соціальний 

педагог 

3.3 

Здійснювати правоосвітню роботу з 

батьками шляхом проведення 

тематичних батьківських зборів, 

круглих столів, надання інформації та 

консультативної допомоги шляхом 

використання ІКТ. 

Впродовж 

2020-2021 

н.р. 

(за 

потребою) 

Класні керівники 

5-11 класів, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

соціальний 

педагог, психолог  

3.4 

Взяти участь у заходах до Дня 

Безпечного Інтернету в гімназії 

лютий 

2021 р. 

Л.ЖУК 

педагог-

організатор 

3.5 

Провести заходи з питань 

утвердження гендерної грамотності 

учнів та їх батьків; виховання 

гендерної культури та запобігання 

всім формам насильства в сім’ї 

листопад-

грудень 

2020р. 

  

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
психолог 

соціальний 

педагог 

3.6 

Підготувати та провести  семінар для 

педагогів «Насильство: про це варто 

знати» 

листопад 

2020 р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
соціальний 

педагог 

3.7 

 Всеукраїнський тиждень права 

 Заходи в рамках проведення 

акції «16 днів проти насильства» 

лисподад-

грудень 

2020 р. 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

соціальний 

педагог, психолог, 

Н.ПЕТРОВИЧ 

вчитель 

правознавства  

3.8 

Сприяти залученню учнів 9-11 класів 

до роботи в секції правознавства 

Малої академії наук та предметної 

впродовж 

року 

Н.ПЕТРОВИЧ 

вчитель 

правознавства 



олімпіади 

3.9 

Залучати до проведення заходів з 

формування правової культури  

спеціалістів органів юстиції, 

правоохоронних органів; батьків, які 

мають юридичні спеціальності,  

представників правозахисних 

громадських організацій 

впродовж 

2020-2021 

н.р. 

(за домов-

леністю) 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

Л.ЖУК 

Педагог-

організатор 

3.10 

Продовжувати дію консультпункту з 

метою надання психологічної 

допомоги учасникам освітнього 

процесу з проблем насильства, 

булінгу, організації дозвілля. 

згідно 

графіку   

Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

Л.ЖУК 

Педагог-

організатор 

3.11 

Аналізувати стан та результативність 

виховної та профілактичної роботи з 

гімназистами: 

 на нарадах при директору 

 адміністративно-методичних 

нарадах 

  

врподовж 

2020-2021 

н.р. 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР 

 


