План
роз’яснювально-виховних заходів
з питань запобігання та протидії домашньому насильству
по ЗЗСО № 2 на 2021 рік
№
з/п
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Назва заходу

Дата

Відповідальні

Проведення тренінгів для вчителів у
Раз на місяць Психолог
рамках курсу соціокультурної
спрямованості «Культура
добросусідства»
Індивідуальні бесіди та відвідування
За потребою Класні
вдома учнів пільгових категорій та
керівники,
тих, які потребують додаткової
психологічна
педагогічної уваги, перебувають на
служба
внутрішньошкільному обліку та
служби у справах дітей
Засідання батьківської ради школи та Протягом року Директор школи
ради профілактики
Тематичні бесіди капітана ювенальної Протягом року Заступник
превенції Тимченка О.С.
директора з НВР
Висвітлення інформації щодо
Постійно
Психологічна
протидії насилля на стенді та на сайті
служба
Проведення анонімного анкетування з
Лютий 2021 Психологічна
питань жорстокого поводження серед
служба
учнів 7-11 класів
Проведення акції «16 днів без
ЛистопадПсихологічна
насилля»
грудень 2021 служба
Загальношкільні батьківські збори
Грудень 2021 Заступник
«Насилля як соціальне явище»
директора з НВР
Педрада «Етика педагога та обов’язок Жовтень 2021 Заступник
захисту прав дітей, попередження
директора з НВР
випадків жорстокого поводження»
Написання диктантів «Зупинимо
Листопад 2021 Заступник
насилля разом»
директора з НВР
Проведення семінару «Разом до
Вересень 2021 Вчителі
безпечного Інтернету»
інформатики

12

13

14
15

16

17
18

Розширене засідання батьківської
ради школи за участю педагогів,
батьків, шкільного самоврядування,
представників ССД, ювенальної
превенції, клініки дружньої до молоді
«Взаємодія щодо подолання
жорстокого поводження у дитячому
середовищі»
Підготовка пам’ятки для батьків з
питань профілактики і протидії
домашнього насилля
Виставки плакатів та малюнків «Світ
без насилля»
Перегляд документальних фільмів у
рамках ХМ Міжнародного
фестивалю з прав людини
Виховні години та години
психолога до Дня толерантності

Загальношкільна акція до дня
ненасилля «Даруємо любов»
Загальношкільна акція «Моя родина»

Березень 2021

Заступник
директора з НВР

Січень 2021

Психологічна
служба

Травень 2021

Класні керівники

Листопад 2021 Заступник
директора з НВР
Листопад 2021 Класні
керівники,
психологічна
служба
04.10.2021
Психологічна
служба
26.11.2021
Психологічна
служба

