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Про правовиховну роботу в школі  

в І семестрі 2021-2022 н.р. 

    Правовиховна система Заставнівського ЗЗСО  І-ІІІ ступенів підпорядкована 

науково - методичній проблемі, над якою працює школа: «Створення комфортних  

умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення освітньої 

діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу»  і ґрунтується на 

науково-правовій базі, яку складають, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про 

права дитини, Конституція України, Закон України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту»,  Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та  молоді на 

2020-2025 р., наказів Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 №1243 «Про 

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти 

і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», 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 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі 

питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 14.08.2020 №1/9-436 «Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і 

протидії булінгу (цькуванню)» 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», 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».  

На внутрішкільному обліку, схильних до правопорушень з початку року 4 

учнів: Бучок Дмитро  (9-А), Карасьова Христина  (9-Б),  Тарновецький Євген (7-А), 

Андрушков Володимир (7-Б). З ними ведеться щоденна індивідуальна робота 

соціальним педагогом, психологом, класними керівниками.  Систематично 



здійснюється контроль за відвідуванням учнями освітнього закладу в журналі обліку 

відвідування. Щомісяця соціальний педагог проводить моніторинг відвідування 

учнями навчальних занять.  

        З метою проведення   інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо дотримання 

правил безпечної поведінки на дорозі напередодні,  в перші дні та впродовж  

навчального року, вивчення  Правил дорожнього руху серед дітей та молоді, 

привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки руху 

неповнолітніх, в рамках проведення з 16 серпня до 17 вересня  2021 року   

профілактичних заходів  «Увага! Діти на дорозі!» в школі проведено єдиний 

інтегрований  урок «День з поліцейським та рятувальником»  за участю старшого  

інспектора сектору ювенальної превенції  ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області Івана 

Маника та працівників  ДПРЧ 5 ДПРЗ З ГУ ДСНС України в Чернівецькій області, 

спрямований на формування безпечного дитячого середовища. Під час проведення 

інтерактивного уроку школярам роз’яснили правила безпечної поведінки на дорозі, 

алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях, демонстрували зразки спеціальної техніки,  

спецзасоби, фрагменти роботи рятувальників. Проведено інструктажі з техніки 

безпеки та правил дорожнього руху, тематичні виховні години за темою «Знай та 

вивчай правила дорожнього руху», практичні заняття з правил дорожнього руху. 

Вчителі української мови провели тематичний диктант за темою «Увага, діти на 

дорозі». У  фойє демонструвалися навчальні фільми з безпеки дорожнього руху. 

     З урахуванням загрози зростання чисельності випадків небезпечної поведінки 

дітей під час ізоляції, що несе загрозу їхньому життю та здоров’ю, зокрема 

спричинених використанням мережі Інтернет, та з метою попередження 

насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього 

процесу в закладі освіти з 27.09 по 01.10.2021 р. відбувся Всеукраїнський Тиждень з 

протидії булінгу.  Проведено уроки відвертого спілкування з учнями,  дискусійний 

клуб для старшокласників (9-11кл.) «Повага. Толерантність. Співпраця.». Здобувачі 

освіти  переглянули відеопрезентацію «Булінг в школі. Як його розпізнати?», 

відеофільми «Які в мене цінності», «Безпечна школа», «Закон про булінг». Проведено 

тематичні класні години, обговорення, перегляд презентацій на тему: «02 жовтня – 

Міжнарод- ний день проти насилля». Старший інспектор сектору ювенальної поліції  

Чернівецького районного управління поліції Маник І.І. провів профілактичну роботу 

та індивідуальні бесіди  з учнями 5 і 7 класів 

      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  з 01.11 по 30.11.2021 р. в закладі освіти проведено Місячник превентивного 

виховання.  Відбувся Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Глобальний 

Тиждень безпеки дорожнього руху, бесіди про здоровий спосіб життя, про 

Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства. В Міжнародний день відмови від куріння проведено години спілкування 

«Попередження» шкідливих звичок», демонструвалися презентації, відеоролики у 

фойє школи. Проведено бесіди з правового виховання з учнями: «Булінг і 

кібербулінг», «Маски булінгу», «Конфлікт і взаємодія» тощо.   До всесвітнього дня 

молоді проведено бесіди про здоровий спосіб життя, проти насильства,  демонстру- 



вавлися відеокліпи у фойє школи. До Міжнародного Дня толерантності у фойє школи 

демонструвалися відеофільми, оформлено «Пожирач неприємностей», куди діти 

могли вкинути записані негативні думки чи неправильні вчинки, Ковальчук Г.М. 

провела урок у 9-их кл. «Що таке толерантність, взаємоповага, довіра».    

      Усі заходи Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності проводилися в 

дистанційному режимі: бесіди з учнями, виховні години, диспути, вікторини щодо 

безпечної життєдіяльності та профілактики травматизму невиробничого  характеру.   

Вчителька основ здоров’я Чіботар Л.В. провела онлайн тренінги з учнями «Безпека у 

побуті» (ситуаційні задачі).  У 7-их класах проведено уроки на тему: «Побутова 

безпека. Безпечна оселя. Правила безпеки при користуванні газовими приладами та 

пічним опаленням», у 8-Б «Правила безпеки при користуванні засобами побутової 

хімії»,  у початкових класах - «Небезпечні ситуації в школі та вдома» (3-А), «Правила 

користування електроприладами. Причини їх виникнення» (2-Б), «Значення режиму 

дня у житті школярів» (4-Б), «Виконання правил дорожнього руху – запорука твоєї 

безпеки»(4-А). На платформі Zoom для учнів демонструвалися відеофільми про 

надзвичайні ситуації та загрози, які вони несуть, про героїчну працю рятувальників 

тощо.  У класах та кабінетах поновлено  куточки з техніки безпеки.  

        В ході Тижня безпеки дорожнього руху за темою: «Безпечна дорога додому» 

проведені пізнавальні заходи з вивчення Правил дорожнього руху вікторини, 

тематичні театралізовані уроки.  Оновлено куточки  з Правил дорожнього руху в 

класах. З учнями 1-2 класів проведено практикуми, ігри, тренінги, заочні подорожі з 

правил дорожнього руху. У фойє школи демонструвалися відеофільми «Уроки 

тітоньки Сови», «Азбука безпеки на дорозі», «Правила дорожнього руху», 

«Смішарики 1,2,3». Проведено Національний  урок з питань безпечної поведінки на 

дорогах «Безпека на дорозі-безпека життя». На батьківських зборах (онлайн) 

розглядали питання «Безпека на залізничних переїздах», «Батьки – приклад для 

дитини», «Перевезення дітей автотранспортом» тощо.  

      Всі заходи проводилися з дотриманням належних протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

      З метою попередження насильницької моделі поведінки, засудження усіх проявів 

насильства серед учасників освітнього процесу з  25 листопада до 10 грудня в закладі 

проходила кампанія «16 днів проти насильства», проведено виставку малюнків «Дій 

проти насильства». 

     Відповідно до плану роботи школи, з метою формування правової культури 

учнівської молоді, вироблення  в неї імунітету до негативних впливів соціального 

оточення, профілактики і корекції асоціальних проявів у поведінці дітей з 06 по 10.12. 

2021 р. в школі проходив Всеукраїнський Тиждень права. 10 грудня проведено 

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації 

прав людини та Міжнародного дня прав людини.    У фойє школи протягом Тижня 

демонструвався відеофільм «Ми – проти насильства», презентація про права людини 

та правозахисну діяльність в Україні «Права людини починаються з прав дітей», 

«День права», «Декларація прав людини – права та обов’язки кожного», «Права 

дитини». Бібліотекар закладу освіти Дяківнич Н.Я. та вчителька історії і права Орлик 

М.М. оформили книжкову виставку «Право і закони у житті людини». У 9-их класах 

проведено уроки на тему «Конституція - основний закон України», учні 9-их класів 



під керівництвом вчителя права Орлик М.М. підготували презентації на правову 

тематику. Класні керівники провели тематичні заходи інформаційного, освітнього та 

виховного характеру, пристендові заняття «Твої права, дитино» тощо. Учителі  

дотримуються вимог  нормативно-правової бази  при проведенні уроків,  занять  

гуртків і факультативів та враховують рівень епідемічної небезпеки. 

      Всі заходи  висвітлено на сайті закладу освіти та сайті відділу освіти, культури, 

молоді та спорту  Заставнівської міськради.     

      Систематично проводяться інструктажі з учнями з техніки безпеки (перед 

святами, перед канікулами, перед екскурсіями) із записом у відповідні журнали та 

підписом учнів. На засіданнях Ради з профілактики правопорушень розглядалися 

питання «Аналіз відвідування учнями навчальних занять», «Дозвілля учнів в 

позаурочний час», «Про роботу з учнями, які опинилися в тяжких сімейних 

обставинах», «Відповідальність батьків за виховання дітей. Насильство в сім’ї»,  

«Конфлікт на уроці. Булінг в дитячому середовищі.», «Про роботу з учнями 

схильними до правопорушень». Проведено батьківські збори в усіх классах (онлайн) , 

на розглядалися питання поведінки учнів, дотримання Статуту школи, техніки 

безпеки, правил дорожнього руху.  

       Дирекція закладу уклала Угоду про співпрацю між працівниками сектору  

превентивної діяльності Заставнівського відділення поліції та школою. Розроблено          

План спільних заходів Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів з працівниками КМСД    

Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій  області на 2021-2022 н.р. 

     Адміністрація закладу тримає тісний зв'язок з службою у справах дітей 

та з правоохоронними органами з метою профілактики правопорушень та вчасного 

виявлення батьків, які безвідповідально ставляться до виховання своїх дітей.       

Виходячи з вище сказаного 

НАКАЗУЮ: 

     1.Здійснювати правовиховну роботу в закладі освіти відповідно до чинних 

нормативно-правових актів та з урахуванням рівня епідемічної небезпеки.  

     2.Організувати побудову безпечного освітнього простору, вільного від будь-яких 

форм насильства та дискримінації, шляхом забезпечення комфортних і безпечних 

умов навчання та праці. 

     3.Створити необхідні умови для виховання дітей та учнівської молоді, формування 

основ культури мислення і культури поведінки, профілактики шкідливих звичок, 

ризикованої, девіантної і кримінальної поведінки, жорстокості і насилля в 

учнівському середовищі, різних видів залежностей. 

       4.Заступнику з ВР Микитей С.В. організовувати виховну діяльність, правове та 

превентивне виховання згідно з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243; методичних рекомендацій 

щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та службами, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки від 02.10.2018 №1047; рекомендаціями МОНУ 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.  

        5.Класним керівникам 1-11 класів  



5.1. Організовувати виховну діяльність, правове та превентивне виховання згідно з 

Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки 

домашнього насильства.  

5.2. Проводити виховні заходи щодо попередження та подолання явища   

тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді, включаючи заходи щодо залучення їх до спорту, 

творчості, мистецтва тощо. 

5.3. Проводити профілактичну роботу щодо протидії та запобіганню булінгу 

(цькуванню) серед здобувачів освіти. 

5.4. Створювати умови для розвитку особистості учня, його життєвих 

компетентностей шляхом проведення тематичних виховних годин з питань протидії 

торгівлі людьми. 

5.5. Проводити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей з 

питань: підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у 

них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з 

утриманням, вихованням та освітою дітей; профілактики насильства, булінгу, 

торгівлі людьми, правопорушень серед неповнолітніх; формування ненасильницької 

моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом. 

5.6. Залучати до гурткової роботи та позашкільного навчання учнів, схильних до 

правопорушень. 

       6. Соціальному педагогу Довгань Т.В.: 

6.1. Поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність: 

Національної дитячої «гарячої лінії», Кол-центру Міністерства соціальної політики 

України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому 

насильству, Гарячої лінії щодо булінгу, уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, Центру надання 

безоплатної правової, Національної поліції України, через розміщення на сайті 

закладу освіти відповідних електронних банерів, інформаційних довідок. 

6.2. Забезпечити комплексний інтегрований підхід до протидії домашньому 

насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього 

насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на 

факти домашнього насильства.  

6.3. Систематично поновлювати банк даних сімей, які потрапили в складні життєві 

обставини, неблагополучних сімей, сімей трудових мігрантів. 

6.4. Проводити моніторинг відвідування учнями навчальних занять, щомісяця 

аналізувати стан відвідування, використовуючи дані загальношкільного обліку. 

       7. Практичному психологу школи Черній Ю.О. здійснювати психологічний 

супровід дітей з девіантною поведінкою, з особливими потребами та дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах.  

      8. 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. 

                                                                                    Довгань Т.В. 

                                                                          Черній Ю.О. 


