
ЗОЛОТОНІСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 2 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 
 

Від     01 квітня    2022 року                                                       № 26/1 

 

Про затвердження Плану заходів  

щодо створення умов для медичної психологічної, 

педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції  

дітей, які постраждали в наслідок воєнних дій  

і збройних конфліктів  

 

На виконання листа комунальної установи «Золотоніського центру 

професійного розвитку педагогічних працівників» від 31.03.2022 року №137 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів щодо створення умов для медичної психологічної, 

педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали в 

наслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

(План заходів додається). 

2. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника з виховної 

роботи Галат М.М. та психолога школи Котко О.М. 

3. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

Директор школи        Олена Вертипорох 

 

 

  



Додаток до наказу 

від 01.04.2022 р. №26/1 

 

План заходів 

щодо створення умов для медичної, психологічної, педагогічної 

реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів 

 

№ Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1 Брати участь у онлай-вебінарах 

щодо застосування сучасного 

науково-обґрунтованого підходу у 

наданні психологічної допомоги 

дітям, які пережили 

психотравмуючі події на війні. 

Впродовж 

року 

Заступник з 

виховної роботи, 

психолог, 

соціальний педагог, 

учителі школи. 

2 Рекомендувати педагогам, 

здобувачам освіти та їхнім батькам 

використовувати джерела 

інформації про психологічну 

підтримку в у мовах війни 

,розміщеної на сайті школи, 

сторінка соціально – психологічної 

служби. 

Впродовж 

року 

Заступник з 

виховної роботи, 

психолог, 

соціальний педагог, 

класні керівники. 

3. Оформити стенд «Ознайомся і 

використовуй» 

Впродовж 

року 

Психолог 

4. На стенді соціально-психологічної 

служби розміщувати контакти 

гарячих ліній організацій щодо 

психологічної підтримки. 

Постійно Психолог, 

соціальний 

педагог. 

5. Налагодити взаємодію з 

учасниками освітнього процесу за 

допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій: через 

сторінку соціально-психологічної 

служби(на сайті школи),viber 

,classroom, zoom,у тел. режимі. 

Впродовж 

року 

Заступник з 

виховної роботи, 

психолог, 

соціальний педагог, 

класні керівники. 

6. Проводити офлайн та онлайн -

консультування учнів та батьків 

Постійно 

(за запитом) 

Психолог, 

соціальний педагог. 

7. Здійснювати інформаційну 

підтримку щодо джерел 

консультування. 

Впродовж 

року 

Заступник з 

виховної роботи, 

психолог, 

соціальний педагог, 

класні керівники 

8. Організовувати супровід ВПО. Постійно Директор, 

заступники 

директора, 



психолог, 

соціальний педагог, 

учителі школи. 

9. На початку уроку проводити 

психологічні хвилинки. 

Постійно Психолог, учителі. 

10. Проводити години психолога. Згідно 

графіку 

Психолог 

11. Долучати ВПО ( учнів та батьків) 

до участі у шкільних та 

позашкільних виховних заходах. 

Згідно 

графіку 

Заступник з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

 

 


