
 

 

Додаток 

                                                                          до наказу від 30.08.2021 №77-осн.            

Комплексний план заходів щодо превентивного виховання учнів Вараської 

гімназії на 2021-2022 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 

2021 р. 

вересень 

2021 р. 

 

жовтень 

2021 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, 

Л.БУТРИМ, 

Т.ВСЯКА, 

О.ПЄПЄЛЯЄВА, 

В.ШЕВЧУК,  

Ю.ГАВРИЛЮК, 

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 

2021-

2022 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 

до 

10.09.2021  р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
соціальний 

педагог 



 

 

відділу поліції. 

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». 

 

 

 

 

 

10.09.2021 р. 

 

 

 

 

10.09.2021 р. 

 

18.03.2022 р. 

 

14.03-

01.04.2022  р. 

  

01.04.2021 р. 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог, 

Л.ЖУК 

педагог-

організатор 

В.ШЕВЧУК. 

Ю.ГАВРИЛЮК 

 

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 

2021-

2022 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 

2021 р. 

 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА 

психолог, 

соціальний 



 

 

педагог, 

вчителі гімназії 

2.2. 

Проаналізувати стан продовження 

здобуття повної загальної середньої 

освіти випускниками 9-х класів 

вересень 

2021 р. 

Г.КУШНІР, 

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 

2021-2022 

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 

2021-2022н.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 

2021-2022 

н.р. 

 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

   
2.7 

 Взяти участь у щорічній 

Всеукраїнській акції «16 днів проти 

25.11-

10.12.2021 р. 

І.ПАВЛІК 

заступник 



 

 

насильства»; 

 Тижні толерантності 

 

15.11-

19.11.2021 р. 

 

 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний 

педагог 

2.8 

Систематично здійснювати облік 

сімей, які потрапили в складні 

життєві обставини 

Впродовж 

2021-2022 

н.р. 

  

Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

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 

2021-2022 

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, 

2021 р., 

січень 

2022 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 

2021-2022 

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 

2022 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 

2021р. 

  

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   

психолог 

соціальний 

педагог 

3.6 

Підготувати та провести  семінар для 

педагогів «Насильство: про це варто 

знати» 

листопад 

2021 р. 

 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   

соціальний 

педагог 

3.7 

 Всеукраїнський тиждень права 

 Заходи в рамках проведення 

акції «16 днів проти насильства» 

лисподад-

грудень 

2021 р. 

 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  



 

 

соціальний 

педагог, психолог, 

Л.БУТРИМ 

вчитель 

правознавства  

 

3.8 

Сприяти залученню учнів 9-11 класів 

до роботи в секції правознавства 

Малої академії наук та предметної 

олімпіади 

впродовж 

року 

Л.БУТРИМ 

вчитель 

правознавства 

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 

2021-2022 

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 

2021-2022 

н.р. 

 

І.ПАВЛІК, 

заступник 

директора з ВР 

 

Заступник директора з виховної роботи     І.ПАВЛІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток№2 



 

 

до наказу від 31.08.2021 №_______-осн.  

 
 

ПОРЯДОК ДІЙ 

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ ТА РЕАГУВАННЯ У ВИПАДКУ 

ВИЯВЛЕННЯ БУЛІНГУ У ВАРАСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ 
 

 

 

 

 

 

КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Вносить зміни до: 

- правил поведінки учнів; 

- посадових інструкцій адміністрації 

та педагогічних працівників. 

Призначити відповідальних осіб з 

числа педагогічних працівників за 

оперативне реагування у випадку 

звернення за фактом булінгу в 

закладі освіти. 
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Розробляє, затверджує та 

оприлюднює план заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню)  

в закладі освіти. 

Забезпечує  безпечне освітнє середовище 

Сприяє залученню до превентивної 

роботи з учнями, педагогами, 

батьками відповідні  установи, 

організації, фонди  тощо. 
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Відповідно до порядку подання та 

розгляду (з дотриманням 

конфіденційності)  розглядає заяви про 

випадки булінгу (цькування)  

в закладі освіти. Якщо у зверненні 

вбачається ознака кримінального 

правопорушення, інформація терміново  

передається органу внутрішніх справ для 

вжиття відповідних запобіжних заходів. 

Організовує та здійснює 

контроль за проведенням 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи  серед  учасників 

освітнього процесу щодо порядку 

реагування на випадки булінгу 

та відповідальності  за  булінг у 

закладі освіти. 

Оприлюднює на веб-сайті  закладу 

порядок подання та розгляду  (з 

дотриманням конфіденційності) заяв 

про випадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти,  порядок реагування 

на доведені випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти та 

інформацію про відповідальність 

осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

У разі необхідності організовує надання 

невідкладної медичної (викликають 

швидку допомогу), психологічної та інших 

видів допомоги дитині, яка постраждала 

від жорстокого поводження. 

Створює комісію з розгляду випадків 

булінгу, до якої входять працівники  

соціально -  психологічної служби, 

громадськості, батьки. 

Організовує об’єктивний розгляд заяви та   

колективно визначає чи  має ця ситуація  

ознаки булінгу. 

Якщо комісія визнала, що це був булінг, а 

не одноразовий конфлікт,  

то  керівник закладу  протягом дня  

повинен повідомити  про це уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції 

України та службу у справах дітей. 

Організовує виконання прийнятих  

комісією рішень за результатами 

проведеного розслідування. 

Контролює надання соціально-

психологічних послуг здобувачам освіти 

закладу, які вчинили цькування. 

Терміново повідомляє департамент освіти і 

науки виконкому міської ради про 

виявлені випадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти. 



 

 

 

Додаток№3 

до наказу від 31.08.2021 №_______-осн.  
ПОРЯДОК ДІЙ 

У РАЗІ ВЧИНЕННЯ УЧНЯМИ ЗАКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕНЬ  І ЗЛОЧИНІВ 

 

 

 

Керівник закладу освіти (у разі отримання повідомлення від сектору ювенальної превенції Вараського відділу поліції) 

 

Соціально-психологічна 

служба 
Класний керівник 

Наказ про проведення 

службового розслідування за 

фактом скоєння учнем 

правопорушень та злочинів 

Засідання Ради профілактики, 

ПДК за фактом скоєння 

учнями правопорушень та 

злочинів (протокол) 

Індивідуальна 

робота з учнем та 

його батьками 

Складання 

характеристик 

на учня та його 

сім’ю 

Результати 

(звіт, 

інформація) 

роботи, 

проведеної з 

учнем та його 

батьками 

Складання 

характеристик 

на учня та 

 його сім’ю 

 

Залучення учня до 

позаурочної діяльності 

(гурткової та секційної 

роботи), участі в 

масових заходах, 

активному житті класу 

та школи 

Робота соціально-психологічної служби, 

класного керівника з класним колективом 

та педагогами, які викладають в класі 

Наказ про підсумки 

проведення службового 

розслідування за фактом 

скоєння учнем 

правопорушень та злочинів 

Рекомендації батькам щодо 

виховання дитини, звернення  

до інших спеціалістів  

(за потребою) /постановка на 

внутрішкільний облік 

Повідомлення відділу освіти про факт правопорушення, 

злочину, який скоїв учень закладу загальної середньої освіти  

Внесення змін 

до плану 

виховної 

роботи класу 

 

Підготовка матеріалів для департаменту освіти і науки виконкому Вараської міської ради за 

підсумками проведеної роботи з учнем, який скоїв правопорушення/злочин та його батьками 

Результати  

(звіт, інформація) 

роботи, проведеної 

з учнем та його 

батьками 


	Комплексний план заходів щодо превентивного виховання учнів Вараської гімназії на 2021-2022 н.р.

