
Додаток 2 

до наказу по школі____ 

від ____________20   р.  

 

План заходів 

Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Чорноморської міської ради, 

  щодо проведення роботи у сфері протидії  

домашньому насильству  

  

№ 
Назва заходу 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

1 Довести до відома всіх педагогічних працівників Закон 

України «Про запобігання і протидію домашньому 

насильству», Порядок взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознаками статі, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 серпня 2018 року № 658, Порядок розгляду 

звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення, 

затвердженого спільним наказом Міністерств 

соціальної політики, внутрішніх справ, освіти і науки та 

охорони здоров’я України від 19.08.2014 року № 

564/836/945/577, з урахуванням листів Міністерства 

освіти і науки України від 18.05.2018 року №1/11-5480 

«Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 

насильству», Методичні рекомендації щодо виявлення, 

реагування на випадки домашнього насильства і 

взаємодії педагогічних працівників із іншими органами 

та службами, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.10.2018 року №1047, від 

29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи з 

питань запобігання і протидії домашньому насильству 

та булінгу». 

протягом ІІ 

семестру 

Директор, 

заступник 

директора зВР 

 

2 Забезпечитинеухильневиконанняпедагогічнимипрацівн

икамишколиКонвенції 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. 

Постійно 

Директор, 

заступник 

директора з ВР 

 

 

3 В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно 

надавати інформації відповідним правоохоронним 

органам 

За потребою 
Заступник 

директора з ВР 

4 При необхідності надавати постраждалим від насильства 

в сім’ї психологічні, соціально-педагогічні, інформаційні 

послуги 

За потребою 

Заст. директора з 

ВР, соціально-

психол. служба 

5 Забезпечити систематичне оновлення банку даних сімей, 

де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або 

виникає реальна загроза його вчинення 

За потребою 

Заступник 

директора з ВР , 

соц. педагог 



6 Пропагувати під час навчально-виховного процесу 

формування навичок здорового способу життя серед 

дітей та молоді, запровадження високої педагогічної 

культури, толерантного ставлення до дітей 

Постійно 
Педагогічний 

колектив 

7 
Проводити лекційно-просвітницькі заходи в навчальному 

закладі з питань підготовки молоді до сімейного життя, 

планування сім’ї та попередження насильства в сім’ї. 

Згідно планам 

виховної роботи 

Заст. директора з 

ВР, кл.керівники, 

соц..-психол. 

служба 

8 Організовувати і проводити просвітницьку та 

роз’яснювальну роботу серед членів сім’ї, де виникає 

реальна загроза вчинення насильства в сім’ї 

За потребою 

Соц.-психол. 

служба, 

кл.керівники 

9 З метою привернення уваги громадськості до актуальних 

для українського суспільства проблем щодо подолання 

насильства в сім’ї, торгівлі людьми та будь-яких проявів 

гендерної дискримінації проводити культурно-мистецькі 

акції до Дня сім’ї, родинних свят, вшанування сімейних 

трудових династій 

Згідно планів 

роботи 

Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

Класні керівники 

10 
Надавати практичну допомогу у проведенні виховних 

годин, тренінгів в класних колективах школи з питань 

попередження домашнього насильства 

За потребою 

Заступник 

директора з ВР, 

практичний 

психолог 

11 Проводити індивідуальну роботу в класах навчального 

закладу з особами «групи ризику» з питань попередження 

насильства в сім’ї 

За потребою 

Кл.керівники, 

соц..-психол. 

служба 

12 
Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може 

виникнути реальна загроза вчинення насильства в сім’ї 
Протягом рок 

Кл.керівники, 

соц..-психол. 

служба 

13 Провести з учнями бесіди, круглі столи: 

 Засідання «круглого» столу 

«Зупинкапідназвоюжиття»10-11 кл. 

 Бесіда «Насилля в сім’ї – актуальна проблема 

сучасногосуспільства»5-8 кл. 

 Конкурсу малюнків «Світ без насильства»1-6 кл. 

 «Що робити, коли тебе ображають дорослі. 

Насильство в сім’ї та як його уникнути» 1-11 класи 

Протягом року 

Класні керівники, 

соціально-

психологічна 

служба 

14 
Бесіда з батьками «Батьківське щастя: виховання без 

насильства», «Попередження насильства в сім’ї» 
Протягом року 

Класні керівники, 

соц..-психол. 

служба 

15 Загальношкільні батьківські збори на тему: «Взаємодія 

сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. 

Єдині вимоги у вихованні» 

І семестр Директор школи 

16 Тематичні полиці у бібліотеці, щодо попередження 

насильства в сім’ї та заходів протидії торгівлі людьми 
Протягом року Бібліотекар 

17 Організовувати зустрічі з представниками Міжнародного 

жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна», 

який надає психологічні та юридичні консультації з 

питань запобігання насильства 

За потребою 

Заст. директора з 

ВР, соціально-

психол. служба 

18 
Популяризувати заходи з питань сім’ї, родинного 

виховання на сайті закладу 
Протягом року 

Заст. директора з 

ВР, відп. за 

ведення сайту 

 


