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ПЛАН  ЗАХОДІВ 

щодо створення безпечного освітнього середовища 

у ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» 

у 2021-2022н.р. 

№ Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  

Забезпечити неухильне виконання 

педагогічними працівниками ПНЗ 

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. 

Впродовж  року 
Директор 

 Ципріанова С.Г. 

2. 

При плануванні виховної роботи на 

2021/2022 навчальний рік передбачити  

систему  заходів  для створення безпечного 

освітнього середовища без будь-яких 

проявів насилля серед вихованців 

Серпень-

Вересень 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Керівники гуртків 

2.   

Проведення просвітницької діяльності, 

спрямованої на формування негативного 

ставлення до протиправних дій. 

Висвітлення питання на офіційному сайті 

та інформаційних  стендах. 

Щомісяця 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П., 

психологічна служба,  

Керівники гуртків 

3.   

Організація змістовного дозвілля 

учнівської молоді у позаурочний час, 

проведення  культурно-мистецьких акцій, 

спортивних змагань, туристичних 

подорожей 

Згідно з планом 

роботи  

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Зав.масовим відділом 

Дробанцева О.А. 

Керівники гуртків 

4.   

Моніторинг ризиків виникнення всіх форм 

насильства серед дітей та учнівської 

молоді, визначення причин тривожності та 

агресивності 

Згідно з планом 

роботи 

психологічної 

служби 

Психологічна служба 

Грабовська І.М. 

5.   

Пропагувати під час освітнього процесу 

формування навичок здорового способу 

життя серед дітей та молоді, запровадження 

високої педагогічної культури, 

толерантного ставлення до дітей 

Підсумок 

щоквартально 
Керівники гуртків 



6.   

В разі виявлення фактів насильства над 

дітьми негайно надавати інформацію 

відповідним правоохоронним органам 

У разі 

необхідності 

Директор 

 Ципріанова С.Г. 

7.   

Скласти план та провести  зустрічі,   

семінари, тренінги для педагогів ПНЗ з 

питань створення антибулінгового 

освітнього простору  

Вересень 

Впродовж року 

Директор 

 Ципріанова С.Г. 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Практичний психолог 

Грабовська І.М. 

8.   

Проводити соціально-психологічні 

дослідження серед вихованців закладу з 

метою вивчення проблем підліткового 

насильства та розробити рекомендації для 

попередження фактів психологічного 

розладу, агресивності та жорстокості серед 

неповнолітніх 

Впродовж  року 
Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

9.   

Розміщувати публікації на сайті ПНЗ та на 

сторінці у фейсбук  з антибулінгової 

тематики 

Щоквартально 

 

Зав. масовим відділом 

Дробанцева О.А. 

Керівники гуртків 

10.   

Створити  інформаційний куточок  для 

вихованців із переліком організацій, до 

яких можна звернутися у ситуації насилля 

та правопорушень 

Розмістити на інформаційному стенді  

номер  телефону гарячої лінії протидії 

булінгу 116000 

Вересень 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П., 

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

11.   

Провести із батьками вихованців 

батьківські збори з метою обговорення 

актуальних питань  навчання і виховання, 

ухвалення рішень щодо спільного 

створення безпечного освітнього 

середовища у ПНЗ. 

Жовтень  

Директор 

 ЦипріановаС.Г. 

Керівники гуртків  

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

12.   

При необхідності надавати постраждалим 

від насильства в сім’ї консультативні  

психологічні, інформаційні послуги 

Постійно 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

13.   

Надавати практичну допомогу у проведенні 

виховних годин, тренінгів в  колективах 

гуртків  з питань попередження  насильства 

Впродовж  року 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

14.   
Популяризувати заходи з питань  сім’ї, 

родинного виховання на сайті закладу 
Впродовж  року 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

15.   

Залучення спеціалістів різних фахів та 

служб для проведення профілактичної 

роботи серед молоді 

Впродовж року 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

16.   Активізація роботи психологічної служби Впродовж року Керівники гуртків  



на виявлення дітей, які потребують 

психологічної підтримки, надання їм 

відповідної фахової допомоги 

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

17.   

Співпраця з працівниками юстиції, 

правоохоронних органів, служби у справах 

дітей з писань правової освіти та 

профілактики правопорушень 

Впродовж  року 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

18.   
Тренінгове заняття «Профілактика булінгу 

в освітньому середовищі» 

Листопад 

 

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

19.   

Проведення засідання методичного 

об’єднання  керівників гуртків на тему 

«Організація та проведення профілактичної 

роботи щодо попередження випадків 

булінгу серед учасників освітнього 

процесу» 

Січень 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П., 

Методист Сотник С.Г. 

20.   

Провести загальні батьківські збори на 

тему «Булінг. Якщо ваша дитина стала його 

жертвою» 

Листопад 

Керівники гуртків  

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

21.   

Години відвертого спілкування за участю 

представників ювінальної поліції «Не 

допускай проявів булінгу над собою. 

Допоможи другу» 

Грудень 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

Керівники гуртків  

 

22.   
Конкурс-виставка плакатів та малюнків на 

тему «Булінгу скажемо – НІ!» 
Січень 

Заступник директора з 

ВР Долженко А.П.,   

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

Керівники гуртків 

художньо-естетичного 

напрямку   

 

23. 2 

Проведення годин спілкування,  виставок 

малюнків на тему «Моє світле майбутнє» 

«Мистецтво спілкування», «Життя 

видатних людей» 

Впродовж року 

Практичний психолог 

Грабовська І.М.. 

Керівники гуртків   

 

  

 

 

Заступник директора з ВР                                                       А.П. Долженко 


