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НАКАЗ
№

28.08.2020
смт Івано – Франкове
Про організацію
виховного процесу в опорному закладі
у 2020 – 2021 н.р.

Відповідно до статті 15, статті 53 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від
16.01.2020 № 463-ІХ, листа МОН України № 1/9-385 від 20.07.20 року «Деякі питання організації
виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних
життєвих навичок»,Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року,Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18
грудня 2018 р. № 2657-VIIІ,Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядку
застосування заходів виховного впливу (затверджено наказом Міністерства освіти і науки
України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого
2020 за № 11/34394), листа МОН України від 13.04.2020 № 1/9-207,з метою формування в
дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу (цькування),
кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та
запобігання торгівлі людьми, організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей,
врахування при плануванні роботи з учнівськими колективами
НАКАЗУЮ:
1.Педагогічному колективу опорного закладу керуватися у своїй роботі:
- Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ,
- листом МОН України № 1/9-385 від 20.07.20 року «Деякі питання організації виховного процесу
у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих
навичок»,
- Державною соціальною програмою “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини” на період до 2021 року,
- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії
булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ,
- Порядком реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядком застосування заходів
виховного впливу (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від
28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за №
11/34394),
- листом МОН України від 13.04.2020 № 1/9-207.
2.Шаблінському І.М., заступнику директора з навчально – виховної роботи:

2.1.Впровадити в освітній процес закладу освіти з метою профілактики булінгу (цькування) у
закладі освітигурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та
факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе».
2.2. Створити службу порозуміння (Створення системи служб порозуміння для
впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів
мирним
шляхом
у
закладах
освіти».
Режим
доступу: https://lastrada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_616.html)
Практичний психолог, до 10.09.2020
2.3.Проводити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань
профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та
вирішення конфліктів мирним шляхом.
Класні керівники 1-11-х класів
Соціально – психологічна служба опорного закладу
3.Класним керівникам 1-11-х класів, соціально – психологічній службі опорного закладу:
3.1.Проводити превентивні заходи щодо протидії домашньому насильству;
3.2.Сприяти реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства,
3.3.Провести інформаційні кампанії: до 30 липня – Всесвітнього дня протидії торгівлі
людьми; 18 жовтня – Європейського дня боротьби з торгівлею людьми;2 грудня –
Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня – Міжнародного дня захисту прав людини;
3.4.Розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і фондами;
3.5.Налагодити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань
профілактики торгівлі людьми;
3.6.Поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність Кол-центру
Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей
за скороченими телефонними номерами: 1578 – з питань протидії торгівлі людьми; 1538 – з
питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та
насильству стосовно дітей;
3.7.Формувати в учнівської молоді життєві навички, уміння протистояти ризикам і загрозам,
пов’язаним із наркотиками;
3.8.Здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення психологопедагогічної компетентності батьків, формування в них свідомого відповідального ставлення
до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей;
3.9.Створювати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх
незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти,
батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей з проблемами
залежності; діти, що отримали психологічні травми внаслідок жорстокого поводження або
сексуального насильства; безпритульні), сприяти захисту їх прав та недопущення
соціального відторгнення тощо.
3.10.Проаналізувати стан справ та посилити індивідуальну корекційну роботу з дітьми, які
вже скоювали кримінальні правопорушення, та дітьми, які мають ознаки агресивної
поведінки;
3.11.Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками
дітей, схильних до протиправної поведінки, сприяти в організації позакласної зайнятості цієї
категорії дітей, зокрема в літній період;
3.12.Налагодити міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної превенції Національної
поліції України, службами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді
тощо.
4.Даний наказ довести до відома педагогічних працівників опорного закладу на виробничій
нараді.
Шаблінський І.М., заступник директора
28.08.2020

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально –
виховної роботи Шаблінського І.М.
Директор опорного закладу
З наказом ознайомлено:
І.Шаблінський

І.Шаблінський

