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Директор ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

____________М. Й. Бігун 

___ вересня 2020 р. 

 

План заходів щодо створення безпечного освітнього 

середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок на 2020-2021 н.р. 

 

 

№ 

п/п 

Тема заходу Дата 

проведення 
Відповідальний 

1. Розглянути Програму « Нова українська 

школа» у поступі до цінностей» 

Жовтень Керівник м/о 

класних керівників 

Лазорак О.А. 

2. Банк інформаційної допомоги класному 

керівнику « Корисні посилання щодо теми 

антибулінгу» 

Протягом 

року 

Психологічна 

служба школи 

3. Щорічно проводити тижні протидії булінгу Вересень, 

березень 

Класні керівники, 

психологічна 

служба 

4. Педагогічні читання « Кодекс безпечного 

освітнього середовища» 

Грудень ЗДВР  

Штурмаревич О.В. 

5. Рекомендувати всім учасникам освітнього 

процесу пройти безплатний онлайн – курс  

« Протидія та попередження булінгу  

( цькуванню) в закладах освіти 

Протягом 

року 

ЗДВР 

 Штурмаревич О.В. 

6. Активізувати роботу шкільної служби 

порозуміння 

Протягом 

року 

Соціальний педагог 

Голішевська Н.А. 

7. Посилити просвітницьку роботу щодо 

проблем домашнього насильства 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог Семенюк 

О.О. 



8. Педагогам школи рекомендувати 

використовувати методику « 

Самоорганізований освітній простір 

(СООП)» 

Постійно ЗДВР 

 Штурмаревич О.В. 

9. Проводити заходи, щодо протидії торгівлі 

людьми 

Грудень Психологічна 

служба 

10. Активізувати просвітницьку роботу, щодо 

профілактики наркоманії 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

психологічна служба, 

педагог -  організатор 

11. Виконувати заходи щодо правопорушень 

серед неповнолітніх 

Відповідно 

до плану 

Класні керівники, 

психологічна служба, 

педагог -  організатор 

12. Передбачати заходи щодо відзначення 

важливих пам’ятних та ювілейних дат 

Постійно Класні керівники, 

 педагог -  організатор  

13. Активізувати роботу педагогічного всеобучу 

для батьків, щодо безпечного навчання й 

виховання дітей 

Протягом 

року 

ЗДВР 

Штурмаревич О.В. 

14. Інформаційні хвилинки щодо 

інформаційного середовища, підліткового 

секстизму та онлайн - грумінгу 

Лютий Класні керівники, 

педагог -  організатор 

15. Залучати фахівців з різних галузей для 

проведення майстер – класів, щодо 

створення безпечного освітнього середовища 

Протягом 

року 

Адміністрація 

закладу 

16. Висвітлення проблем щодо створення 

безпечного освітнього середовища, 

формування в дітей ціннісних життєвих 

навичок на офіційному сайті школи 

(zhmerynka-zosh4.vn.sch.in.ua), на сторінці 

школи у Фейсбукові 

(https://www.facebook.com/zosh4zm/) 

Постійно Інженер-електронік, 

адміністрація 

закладу 

 


