
                Затверджую

Директор школи                                              С.М. Крикун

План заходів,

спрямованих  на  посилення  профілактичної роботи з
попередження домашнього   насильства на 2019 рік

№ 
з/п

     Зміст     роботи З ким 
проводить
ся

Відповідальні Термін  
проведенн
я

   1. Засідання круглого столу 
«Насилля в сім’ї як соціальна 
проблема»

   5-10кл. Психолог Січень

    2. Година спілкування  на тему: 
«Поняття насильства.   Види  
насильства».

   5-10кл. Психолог лютий

    3. Анкетування  учнів  з метою  
визначення основних чинників 
формування насильницького 
поводження   та  ставлення  до 
проблеми насильства самих 
учнів. 

    1-10 кл. Психолог березень

    4. Провести факультативні заняття 
«Конструктивне спілкування  , 
способи уникнення  
конфліктних ситуацій вдома та в
школі».

   5-8 кл.  Вчитель  ОБЖ Квітень



    5  Інформаційно-просвітницькі 
заходи в рамках щорічної 
Всеукраїнської акції «16 днів 
проти насильства»:                       
1. Тренінг для учнів  «Ми  проти
насильства в сім’ї».          
2.Виставка книг ,брошур про 
жорстоку поведінку в сім’ї та 
протидію домашньому 
насильству.                       
3.Конкурс  малюнків   на тему: 
«Ми проти насильства».              
4. Класні  години « Світ без  
насильства  і жорстокості».         
5. Презентація  «Світ без 
насильства».                                  
6. Перегляд фільму «Дівчинка з 
опущеними очима»                      
7. Анкетування «Чи існують 
прояви насилля в школі та 
вдома»                                            
8. Поновлення скриньки довіри

 Підг.-10кл.  

 
9-10кл.
Підг.-10

Підг.-4 кл.

5-7 кл.         
8-10кл. 
Підг.-10кл.
Підг.-10кл.

Підг.-10кл.

Соціальний 
педагог  
Бібліотекар  

Вихователі, 
бібліотекар, 
вчитель ОБЖ 
Вихователі, класні
керівники 
Вихователі      
ЗДВР
Психолог 

Психолог

Листопад-
грудень

    6. Виявлення дітей, які зазнали 
жорстоке поводження, насилля в
сім’ї або щодо яких існує 
загроза його вчинення.

Підг.-10 кл. Соціальний 
педагог, ЗДВР

Постійно 

    7. Бесіди з батьками «Взаємодія 
сім’ї і школи – запорука 
успішного навчання і виховання.
Єдині вимоги у вихованні дітей»

Батьки Вихователі, 
класоводи, класні 
керівники, 
психолог, 
адміністрація 

Вересень

    8. Ведення обліку дітей, які 
опинилися в складних життєвих 
обставинах, в тому числі 
стосовно яких вчинено 
насильство в сім’ї або існує 
реальна загроза його вчинення.

Підг.-10кл. Соціальний 
педагог

Постійно 

9. Круглий стіл «Я - людина гідна 
поваги, бо поважаю права 
інших»  з метою розвитку у 
підлітків почуття гідності, 
відповідальності за свої вчинки, 
допомогти усвідомити зміст і 
суть прав  на  життя без 
насильства і жорстокості.

 7-10кл. Вихователі Травень

    10. Тренінг для батьків «Батьківське
щастя: виховання без 
насильства»

Батьки Вихователі Травень 



   11. Бесіда  «Притча  про  
жорстокість».

  Підг.-4 кл. Класоводи Жовтень

   12.   Урок для батьків: «Домашнє 
насильство», перегляд 
відеофільмів «Ні! насильству», 
«Шлях до насильства».

Підг.-10кл. Класоводи, класні
керівники

Вересень 

 13. Перегляд та обговорення фільму
«Мати» з метою запобігання та 
протидії насильству в сім’ї.

Підг.-10 кл. ЗДВР Жовтень 

   14.   Інтерактивне заняття « Ні ! 
Використанню найгірших форм 
дитячої праці».

Підг. -10кл. Вихователі Червень

    15. Провести у виховних групах 
рольові ігри «Поміняйтесь  
місцями»,  «Колаж  почуттів».

  Підг.-5кл. Соціальний 
педагог

Грудень

   16. Години спілкування «Діти у 
щасливій родині»

Підг.-5кл. Класоводи Листопад 

    17. Бесіди «Батьківське щастя: 
виховання без насильства»

Батьки Соціальний 
педагог

Червень

    18. Засідання круглого столу для 
батьків «Запобігання насильству
та жорстокому поводженню  
серед  дітей». Десять заповідей 
для батьків», з метою поглибити 
знання  батьків з питань 
запобігання насильству , надати 
інформацію про види 
насильства, та відповідальність 
батьків за жорстоке поводження 
неповнолітніх.

  Батьки Соціальний 
педагог, класні  
керівники

Грудень

    19. Перегляд відео-презентації «Як 
захистити себе від насильства в 
сім’ї?»

  10кл. Класний керівник Листопад

     20. Провести анкетування «Що мене
найбільше  ображає в стосунках 
з батьками».

 5-10кл. Психолог, 
соціальний 
педагог

Листопад

    21. Бесіда «Що робити, коли тебе 
ображають дорослі»

Підг.-10 Психолог, 
соціальний 
педагог, 
вихователі

Жовтень

 22. Засідання круглого столу 
«Насильство в сім’ї та як його 
уникнути»

  5-10 кл. Соціальний 
педагог

Жовтень


