
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 
а
  т.2-13-54, zastzosh.i.ua 

 

Н А К А З 

                                                         м. Заставна                                             

01 листопада 2021 р.                      №  __ 

 

Про  організацію і проведення в закладі освіти 

місячника превентивного виховання 

       На виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.05.2018 №453 «Державна соціальна програма «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 

року», від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та 

алкогольної ситуації в Україні», від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, від 31.10.2011 №1243 «Про Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», від 02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, 

реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і 

науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо 

запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації 

для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення 

безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 

булінгу (цькуванню)», від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації 

виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих навичок», від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 

н.р.», розпоряджень Чернівецької обласної державної  адміністрації від 

22.01.2020 №69-р «Про затвердження регіонального плану заходів щодо 

реалізації норм положень Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» на 2020-2022 роки»,  «Стратегії виховання 

особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки», 

затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки 



облдержадміністрації від 15.04.2016 №1/2, наказу Департаменту освіти і науки 

від 11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»,  наказу 

Департаменту освіти і науки від  16.08.2021 р. №243  «Про організацію 

виховної роботи в освітніх закладах області  в 2021/2022 навчальному році», 

плану роботи закладу на 2021/2022 н.р., з метою створення безпечного 

освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок, профілактики залежностей та шкідливих звичок,  

попередження та подолання явища   тютюнопаління, вживання наркотичних та 

психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської  молоді, 

залучення дітей та молоді до спорту, творчості, мистецтва  

Н АКАЗУЮ: 

1. Провести  в закладі освіти Місячник превентивного виховання з 01.11 по 

30.11.2021 р. 

2. Заступнику директора з ВР Микитей С.В. разом із соціальним педагогом  

Довгань Т.В. та практичним психологом Серній Ю.О. скласти план проведення 

Місячника, включаючи проведення Тижня  знань з основ безпеки 

життєдіяльності та Глобального Тижня безпеки дорожнього руху. 

3. Усі заходи Тижня мають проводити з урахуванням необхідності забезпечення 

належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

4. Класним керівникам 1-11 класів забезпечити виконання заходів Місячника. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

закладу з виховної роботи Микитей С.В. 

 

          Директор ЗЗСО:            Надія БАЧИНСЬКА 

З наказом ознайомлені:                    Микитей С.В. 

 

 

 


