
ЗОЛОТОНІСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 2 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

Від  10 вересня  2021 року                                                                    № 128 
 

 

Про затвердження Плану заходів 

щодо профілактики негативних 

явищ серед учнів 

 

На виконання наказу відділу освіти від 09.09.2021р. №162 «Про затвердження 

Плану заходів щодо профілактики негативних явищ серед учнів закладів 

загальної середньої освіти», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо профілактики негативних явищ серед 

учнів. 

(План додається). 

2. Забезпечити виконання Плану заходів щодо профілактики негативних  

явищ серед учнів. 

Упродовж навчального року 

Заступник директора з ВР, 

соціальний педагог, 

практичний психолог 

3. Своєчасно інформувати відділ освіти про проведену  роботу. 

Щорічно, до 05 січня 

4. Відповідальність за виконанням наказу покласти на психолога школи та 

соціального педагога. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на себе. 

 

 

 

 

Директор школи         Олена Вертипорох 

  



Додаток до наказу 

від 10.09.2021р. №128 

 

Плану заходів 

щодо профілактики негативних 

явищ серед учнів 
№ 

п/п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1. Забезпечити неухильне виконання ст. 14, ст. 25, 

ст.26, ст.30, ст. 37 Закону України «Про освіту», 

постанови КМУ від 13.09.2019 № 684 «Про 

затвердження порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів» із змінами 

Директор, 

заступники 

директора 

Протягом 

року 

2.  Аналізувати та розглядати на педагогічних радах, 

раді при директору питання про стан відвідування 

учнями навчальних занять та ефективність заходів 

щодо запобігання пропусків уроків без поважних 

причин 

Директор, 

заступники 

директора 

 

3. Забезпечити системний контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять. У партнерстві 

представників служб у справах дітей, ювенальної 

превенції відвідати сім’ї, діти яких без поважних 

причин не відвідують навчання, та в межах 

компетенції вжити відповідних заходів правового 

реагування в разі встановлення факту порушення 

прав дитини 

Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

1-11 класів 

Протягом 

року 

4. Організувати проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань формування 

здорового способу життя, правової освіти та 

виховання, профілактики правопорушень, 

бездоглядності, безпритульності та запобігання 

проявів булінгу (цькування):  

- Круглий стіл з елементами ситуаційної гри 

«Школа, сім’я і психічне здоров’я підлітків; 

- Бесіда «Як виховати гармонійні стосунки 

батьків і дітей?»; 

- Бесіда «Особливості особистісного розвитку 

підлітка»; 

- Круглий стіл «Попередження 

правопорушень, злочинності та запобігання 

дитячої бездоглядності»; 

- Години спілкування «Мобінг», «Булінг»; 

 

 

- Бесіди «Що робити, коли тебе ображають 

дорослі?»; 

 

 

Соціальний 

педагог, 

психолог школи, 

класні керівники 

 

Психолог 

Батьківські 

збори, соц.пед. 

Класні 

керівники 8-9 кл. 

Галат М.М. 

 

Класні 

керівники 7-11 

 

Класні 

керівники 6-7 

класів 

Соціальний 

педагог, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

Листопад 

 

Листопад 

 

Листопад 

 

Грудень-

листопад 

 

Грудень 

 

 

Січень 

 

 

 



- Бесіда «Насилля в сім’ї та як його уникнути»; 

 

 

- Заняття з елементами тренінгу «Які уроки» 

може отримати дитина, що зтикається з 

домашнім насиллям?»; 

- Бесіда «Сімейна політика як пріоритетний 

засіб запобігання дитячої безпритульності і 

бездоглядності»; 

- Бесіда «Причини підліткового суїциду. Роль 

дорослих в наданні допомоги в кризових 

ситуаціях». 

Соціальний 

педагог, класні 

керівники 7-8 кл 

Соціальний 

педагог 

 

Психолог 

Лютий 

 

 

Березень 

 

 

Вересень,  

 

 

квітень 

5. Забезпечити організацію роботи з батьківською 

громадськістю, особливо з сім’ями, які потрапили у 

складні життєві обставини, з метою проведення з 

ними, спільно з правоохоронними органами, 

правового та педагогічного всеобучу щодо аспектів 

виховання дітей, надання їм теоретичних знань та 

практичних навичок 

Соціальний 

педагог, 

психолог, 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

Протягом 

року 

6. Сприяти вирішенню питання про притягнення до 

відповідальності батьків, законних представників за 

неналежне виконання своїх батьківських обов’язків 

Директор 

школи, 

заступники 

директора 

Протягом 

року 

7. З метою привернення уваги батьків та осіб, які їх 

замінюють, до проблем скоєння дітьми навмисних 

самоушкоджень, небезпеки для дітей у соціальних 

мережах, організувати батьківські збори та інші 

просвітницькі зустрічі, де висвітлювати питання 

правил безпечного користування дітьми мережею 

Інтернет тощо 

Директор 

школи, 

заступники 

директора 

Протягом 

року 

8. Поновити куточки з прав дитини та розміщувати в 

них дані про організації, до яких можна звернутися 

з приводу порушення прав дитини, булінгу 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

Протягом 

року 

 

 


