
Додаток 2 

План заходів 
 щодо профілактики та попередження 

 всіх форм насильства та булінгу 
серед учасників освітнього процесу Путрівського ОЗО 

на 2021-2022 н.р. 

 
№ 
п/п 

Напрями діяльності з учасниками 
освітнього процесу  закладу освіти 

Термін 
проведення 

Цільова 

аудиторія 

1. Довести до відома всіх класних керівників 
про лист МОНУ «Щодо захисту дітей від усіх  
форм насильства, образ, недбалого й 
жорстокого поводження» № 1/9-680 від 
28.12.2016 р. 
та про Закон  України від 7 грудня 2017 
№2229 "Про запобігання та протидію 
домашньому насильству" 

Розробити комплексний міжвідомчий план 
заходів із питань координації дій щодо 
попередження насильства в закладі освіти. 
 

Вересень Вчителі 

2. Забезпечити неухильне виконання 
педагогічними працівниками школи 
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. 
 

Протягом року Вчителі 

3. Під час відвідування  неблагополучних сімей, 
з’ясувати умови проживання та виховання 
дітей в родинах з метою недопущення 
фізичного, психічного, сексуального і 
економічного насильства над дітьми. 
 

Протягом року Сім'ї 
здобувачів 

освіти 

4. В разі виявлені фактів насильства над дітьми 
негайно надавати інформації відповідним 
правоохоронним органам. 
 

Протягом року Сім'ї 
здобувачів 

освіти 

5. Забезпечити систематичне оновлення банку 
даних сімей, де існують випадки вчинення 
насильства в сім’ї або виникає реальна 
загроза його вчинення. 

Протягом року Група ризику 



6. Проводити соціально-психологічні 
дослідження серед учнів закладу з метою 
вивчення проблем підліткового насильства 
та розробити рекомендації для 
попередження фактів психологічного 
розладу, агресивності та жорстокості серед 
неповнолітніх. 

Постійно Учасники 
освітнього 

процесу 

 
7. 

 
Організовувати і проводити просвітницьку та 
роз’яснювальну роботу серед учнів в рамках 
акції «16 днів проти насильства: 

⮚ На «Годинах  психолога» , 
факультативних заняттях,  круглих 
столів на теми:«Насилля в сімї. Скажемо 
Ні!» серед учнів 7х кл.,«Попередження 
булінгу (насилля та жорстокості) 8-9 кл. 
«Запобігання насильству та 
жорстокому поводженню»; «Твої права 
та обов’язки, дитино!»,«Конвенція ООН 
про права дітей» тощо та ін. 

(за окремим планом) 

 
З 25.11-

10.12.21 р. 

 
Учасники 

освітнього 
процесу 

8. Розповсюдження буклетів «Наслідки насилля 
у сім’ї», «Чи знаєте ви, що таке насильство в 
сім’ї». 
Надання інформації про організації , які 
можна звернутися в разі потреби.   
« Ла Страда-Україна» 

Протягом року Здобувачі 
освіти 

9. Залучення до профілактичної та 
просвітницької роботи спеціалістів 
юридичного відділу, служби у справах дітей, 
центру соціальних служб сім’ї дітей та 
молоді, представників правоохоронних 
органів тощо. 

Протягом року, 
в рамках тижня 
правових знань 

Здобувачі 
освіти 

10. Надання консультаційної допомоги учням, 
батькам, педагогічним працівникам у 
вирішенні життєвих проблем. 

Протягом року Учасники 
освітнього 

процесу 
11. Проведення індивідуальної та групової 

корекції та консультації  (при потребі) для 
вивчення особистісних характеристик та 
особливостей міжособистісної взаємодії 
учасників , які схильні до проявів насилля. 

Протягом року Здобувачі 
освіти 

12. Залучення осіб  схильних до проявів насилля 
та жорстокого поводження до роботи Ради 
профілактики школи. 

Протягом року Здобувачі 
освіти 

13. Провести загальношкільні батьківські збори на 

тему: «Взаємодія сім’ї і школи – запорука 

успішного навчання і виховання. Єдині вимоги 

у вихованні». 

Листопад, 
Лютий 

Учасники 
освітнього 

процесу 

 


