
                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 наказом по Барському ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 

від 06.09.22 №77 

ЗАХОДИ 

ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЗЛОЧИННОСТІ, НАРКОМАНІЇ  

В БАРСЬКОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2022– 2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

№ 

з/п 

Зміст заходів  Термін проведення Виконавці 

І. Загальні напрями роботи 

1. Участь у заходах, розроблених відділом освіти 

Барської міської ради спільно з інспектором 

ювенальної превенції сектору превенції 

Жмеринського РВП у Вінницькій області. 

Протягом навчального року ЗВР 

Педагог-організатор 

Вч. правознавства 

Класні керівники 1-11 кл. 

Практичний психолог 

Інспектор ювенальної 

превенції 

2. Проведення серед неповнолітніх осіб 

інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої 

на формування свідомого та поважливого ставлення 

до соціально позитивного способу життя. 

Протягом навчального року ЗВР 

Педагог-організатор 

Вч. правознавства 

Класні керівники 1-11 кл. 

Практичний психолог 

Інспектор ювенальної 

превенції 

 

3. Участь у заходах, проєктах різних рівнів, 

розроблених молодіжними та дитячими 

Протягом навчального року ЗВР 

Педагог-організатор 



організаціями, у рамках яких передбачається 

проведення інформаційної роботи із запобігання 

злочинності серед дітей. 

Вч. правознавства 

Класні керівники 1-11 кл. 

Практичний психолог 

Інспектор ювенальної 

превенції 

4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

кампанії серед громадськості щодо запобігання 

злочинності серед дітей з урахуванням 

регіональних, гендерних та інших особливостей. 

Протягом навчального року ЗВР 

Педагог-організатор 

Вч. правознавства 

Класні керівники 1-11 кл. 

Практичний психолог 

Інспектор ювенальної 

превенції 

5. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, 

спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо 

правомірної поведінки, відповідальності за 

правопорушення (проведення уроків, презентацій, 

відеолекторіїв та виготовлення, розповсюдження 

буклетів брошур, пам’яток тощо). Розміщення 

електронних версій зазначених матеріалів на 

шкільних вебсайтах   

 

Протягом навчального року ЗВР 

Педагог-організатор 

Вч. правознавства 

Класні керівники 1-11 кл. 

Практичний психолог 

Інспектор ювенальної 

превенції 

6. Підвищення професійного потенціалу соціального 

педагога (практичного психолога)ЗЗСО. 

Проведення спільно з представниками 

правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я, 

соціальних служб педагогічного «всеобучу» 

батьків, тематичних батьківських зборів (онлайн-

формат). 

 

 

Протягом навчального року ЗВР 

Педагог-організатор 

Вч. правознавства 

Класні керівники 1-11 кл. 

Практичний психолог 

Інспектор ювенальної 

превенції 

7. Забезпечення своєчасного виявлення дітей, які не Протягом навчального року Класні керівники 1-11 



відвідують онлайн-уроки; вивчення умов 

проживання, потреб дітей із внутрішньо 

переміщених сімей. 

класів 

Вчителі- предметники 

Соціальний педагог 

8. Планування заходів щодо формування правової 

культури учнів, виявлення та усунення причин і 

умов, що сприяють учиненню дітьми злочинів; 

подолання девіантної поведінки. Планування 

корекційної роботи з дітьми, які перебувають на 

внутрішкільному обліку, та дітьми, які мають 

ознаки агресивної поведінки. 

Протягом навчального року ЗВР 

Вч. правознавства 

Класні керівники 1-11 кл. 

Практичний психолог 

9. Внесення питання щодо профілактики 

правопорушень серед молоді до порядку денного 

батьківських зборів, засідань педагогічних рад. 

Протягом навчального року Адміністрація закладу 

освіти 

10. Організація профілактичних заходів, спрямованих 

на виховання в учнів поваги, толерантного та 

позитивного ставлення одне до одного, дорослих. 

Здійснення профілактичної роботи щодо 

попередження суїцидальної поведінки серед 

неповнолітніх. 

Протягом навчального року ЗВР 

Вч. правознавства 

Класні керівники 1-11 кл. 

Практичний психолог 

11. Надання індивідуальних психолого-педагогічних 

консультацій для дітей, батьків 

Протягом навчального року Практичний психолог 

ІІ. Використання веб-сервісів 

12. Розміщення на сайті закладу освіти банерів із 

гіперпосиланням на офіційний вебсайт системи 

Безоплатної правової допомоги 

(https://legalaid.gov.ua/) 

Вересень  Вч. інформатики 

Полевський О.О. 

13. Розміщення на сайті закладу освіти матеріалів МОН 

під рубрикою «Антибулінг» банк методик 

(інструментарію) 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

Серпень-вересень Вч. інформатики 

Полевський О.О. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiyabulingu


osvita/protidiyabulingu  

14. Розміщення на сайті закладу освіти інформаційних 

матеріалів для учасників освітнього процесу щодо 

булінгу . 

Протягом навчального року Вч. інформатики 

Полевський О.О. 

ІІІ. Робота учнівського самоврядування 

15. Інформаційний вісник «Правила поведінки учнів у 

школі». 

Вересень ПО/УС 

16. Інформаційно-профілактичні заходи «День з 

поліцейським та рятівником». 1-11 кл. 

 

Вересень ПО/УС 

17. День інформування: «Найвпливовіший українець 

світу: Богдан Гаврилишин»  (до Всеукраїнського  

дня відповідальності людини та вшанування пам’яті 

Богдана Дмитровича Гаврилишина, автора 

«Декларації відповідальності людини» ).1-11 кл. 

Жовтень ПО/УС 

18. Випуск стіннівки «Загальна декларацію прав 

людини» 

Грудень ПО/УС 

19. Фотовиставка «Вічні цінності людські».1-11кл.  

 

Січень ПО/УС 

20. «Право дитини на безпеку: правовий захист». 

Фотоколаж. 1-11 кл. 

Лютий ПО/УС 

21. Створення сенкану до слова «Інтернет». 5-11 кл. 

 

Лютий ПО/УС 

22. Виставка малюнків до Міжнародного Дня захисту 

прав дітей «Веселий світ дитинства». 1-7 кл. 

 

Травень ПО/УС 

ІV.Робота класних керівників з учнівськими колективами 1-11 класів 

23. Формування дружніх стосунків, партнерських 

відносин між учнями під час навчальних занять з 

Вересень  Класні керівники 1-4 кл. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiyabulingu
https://bhfamily.org/deklaratsiya-obovyazkiv-lyudyny/


інтегрованого курсу ЯДС та ранкових зустрічей. 

Здобувачі освіти 1- 4 кл. 

24. Робота за просвітницькою програмою: «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 

Здобувачі освіти 7-8 класів 

Протягом року Класні керівники 7-8 кл. 

25. Інформаційно-профілактичні заходи «День з 

поліцейським та рятівником». 1-11 кл. 

 

Прот. тижня . КК 1- 11кл. 

 

26. Тематична бесіда про уникнення криміногенних 

ситуацій. 1-11кл. 

 

10.10.-14.10. Класні керівники 1-11 кл. 

27. День інформування: «Найвпливовіший українець 

світу: Богдан Гаврилишин та його «Декларації 

відповідальності людини» (до Всеукраїнського дня 

відповідальності людини та вшанування пам’яті 

Богдана Дмитровича Гаврилишина). 

19.10. ЗВР/ПО 

БШ 

28. Тиждень толерантності «Крокуємо планетою 

толерантності» ( за планами роботи класних 

керівників). 

04.11.-18.11. ЗВР 

Класні керівники 

ПО СП ПП 

29. Всеукраїнська акція «16 днів без насильства» (за 

окремим планом) 

 

22.11. – 10.12. 

 

ЗВР 

Класні керівники 

30. Виховні заходи щодо ознайомлення із звичаями і 12.12.-16.12. Класні керівники 

5-6 кл. 

https://bhfamily.org/deklaratsiya-obovyazkiv-lyudyny/
https://bhfamily.org/deklaratsiya-obovyazkiv-lyudyny/


традиціями українського народу, родин школярів.  

31. Тиждень морально –етичного виховання  «Вічні 

цінності людські»  

Заходи щодо формування толерантності, культури 

відносин в колективі, мистецтва спілкування, 

любові до ближнього( за планами роботи класних 

керівників). 

09.01. – 13.01. Класні керівники 

 

32. Тиждень правових знань щодо захисту дітей від 

будь-яких форм насильства « Дитино! Ти під 

захистом держави!» (за планами роботи класних 

керівників). 

30.01.-03.02. Класні керівники 

 ПП 

СП 

 

33. Тиждень безпечного Інтернету, профілактики 

кібербулінгу «Безпечна ВЕБ – КРАЇНА» (за 

окремим планом та планами роботи класних 

керівників).  

06.02. – 10.02. Класні керівники 

Вч. інформатики 

 

34. Бесіда. Етика мобільного спілкування. 06.02. – 10.02. Класні керівники 

Вч. інформатики 

35. Бесіда. Культура поведінки учнів в громадських 

місцях і вдома. 

08.05. – 12.05. Класні керівники 

36. Бесіда з профілактики жорстокого поводження з 

дітьми.  

 

22.05. – 26.05. Класні керівники 

 

V.Робота практичного психолога, соціального педагога 



37. Забезпечити роботу скриньки довіри для учнів, які 

навчаються в закладі загальної середньої освіти 

Протягом навчального року  Соціальний педагог 

38. Робота за просвітницькою програмою: «Рівний-

рівному/рівна-рівній» серед молоді України щодо 

здорового способу життя». Здобувачі освіти 5-х кл. 

Січень-лютий  Практичний психолог 

39. Година психолога: «Стоп-булінг» «Як уникнути 

булінгу», «Протидія булінгу в дитячому 

середовищі». Здобувачі освіти 4-5, 7-8, 9-х класів. 

Січень, 

Березень, 

Квітень 

Практичний психолог 

40. Тренінг з попередження конфліктів «Розвиток 

навичок міжособистісного спілкування». Здобувачі 

освіти 9-х кл. 

Грудень 

 

Соціальний педагог 

 

41. Впровадження корекційно - розвивальної роботи за 

«просвітницькою програмою «Рівний – рівному»  ( 

5 кл.).   

Січень Практичний психолог 

42. Тиждень психологічного розвитку школярів (за 

окремим планом). 

30.01. – 03.02. Практичний психолог 

43. Індивідуальні корекційні заняття з  дітьми, що 

потребують посиленої педагогічної уваги. 

Індивідуальні консультування учнів, що 

потребують посиленої педагогічної уваги. 

20.03. – 24.03. Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

44. Профілактика шкідливих звичок. Година 

спілкування психолога з учнями початкових класів. 

Бесіда. «Твоє здоров’я – в твоїх руках» (1-4 кл.). 

20.02. – 24.02. Практичний психолог 

45. Тренінгове заняття «Попередження конфліктів, 

поведінка в конфліктних ситуаціях» (9-А, 9-Б). 

06.03. – 10.03. Практичний психолог 



46. «Попередження конфліктів. Поведінка в 

конфліктних ситуаціях». Здобувачі освіти 9-х кл. 

03.04.–07.04. Практичний психолог 

47. «Попередження конфліктів. Поведінка в 

конфліктних ситуаціях».Визначення рівня 

вихованості (учні 5-8 класів). 

10.04. – 14.04. Практичний психолог 

48. Індивідуальна корекційно-відновлювальна та 

розвивальна робота з дітьми, що потребують 

посиленої педагогічної уваги. 

15.05. – 19.05. Практичний психолог 

49. Індивідуальні бесіди «Запобігання булінгу в 

шкільному середовищі» (за запитом). 

Протягом навчального року Практичний психолог 

VI. Робота з батьківською громадскістю 

50. Батьківський всеобуч. «Як запобігти булінгу на 

рівні родини: інструкція для батьків». 

Жовтень Практичний психолог 

51. Батьківський всеобуч. «Сімя- це простір без 

насильства». 

Березень Практичний психолог 

52. Індивідуальні консультування батьків з проблем 

поведінки дітей. 

Протягом року  

53. Обстеження житлово-побутових умов учнів, які 

потребують посиленої педагогічної уваги. 

Протягом року  

Робота педколективу 

54. Опрацювання інформаційних матеріалів щодо 

організації виховного процесу в закладах освіти у 

2022/2023 навчальному році. 

Серпень 2022 Педколектив 

55. Педрада. Виступ. Про роботу класних керівників, 

вчителя основ здоров’я щодо дотримання правил з 

безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. 

Жовтень ЗВР 

56. Педрада. Стан правової та психологічної підтримки Грудень Практичний психолог 



дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні 

умови, та дітей пільгових категорій. 

57. Педрада. Виступ. Робота педколективу щодо 

профілактики шкідливих звичок та протиправної 

поведінки дітей та молоді. 

Лютий  

58. Педрада. Виступ. Про виконання заходів із 

запобігання та протидії домашньому насильству за 

ознакою статі. 

Квітень  

59. Нарада при директорові. Організація безпечного 

освітнього середовища. Аналіз стану роботи щодо 

попередження насильства і правопорушень серед 

учнівської молоді, визначення шляхів її здійснення 

в умовах дистанційного навчання. 

Вересень  ЗНВР 

60. Нарада при директорові. Про здійснення 

превентивних заходів серед дітей та молоді в 

умовах воєнного стану в Україні. 

Жовтень ЗВР 

61. Нарада при директорові. Про підсумки роботи 

закладу освіти щодо формування у здобувачів 

освіти навичок здорового способу життя та 

активного довголіття. 

Грудень ЗВР 

62. Нарада при директорові. Робота класних керівників, 

психолога школи щодо запобігання та протидії 

булінгу, кібербулінгу в учнівському середовищі. 

Лютий ЗВР 

63. Нарада при директорові. Про виконання заходів із 

запобігання та протидії домашньому насильству за 

Квітень Практичний психолог 



ознакою статі. 

64. Консультації педагогам «Шкільні конфлікти та 

способи їх розв’язання». 

Протягом 

навчального року 

Практичний психолог 

65. Методичне об’єднання класних керівників 

«Правовиховна та правоосвітня робота в 

навчальному закладі як передумова формування 

правової свідомості особистості». 

Грудень ЗВР 

 

 

                                                       


