
 
УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВАРАСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА  

ЗАБОЛОТТІВСЬКА ГІМНАЗІЯ 

  

НАКАЗ 

 

08 листопада  2022 року                 с.Заболоття                                     № 73 

 

Про проведення Всеукраїнської щорічної акції 

 «16 днів проти насильства»  

 

    Відповідно до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», на 

виконання плану роботи школи на 2022-2023 н.р., та з метою привернення 

уваги школярів до актуальної для українського суспільства проблеми 

подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, 

протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, 

профілактики правопорушень, злочинності, насильства в учнівському 

середовищі, виховання загальнолюдських моральних якостей, 

 НАКАЗУЮ:  

1. Провести з 25.11 по 10.12.2022 року Всеукраїнську акцію «16 днів проти 

насильства».  

2. Затвердити план заходів акції «16 днів проти насильства» (план заходів 

додається).  

3. Усім учасникам освітнього  процесу забезпечити своєчасне виконання 

плану заходів.  

4. Заступнику директору з навчально-виховної роботи І.ГУГАЙЛО до 

12.12.2021 підготувати наказ «Про підсумки проведення Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства».  

5. Педагогу-організатору С.САМОЙДЮК та практичному психологу Л. 

ОЩУРКО  матеріали про проведені заходи висвітлити у батьківських та 

учнівських вайбер- групах. 

 6. Контроль за виконанням покласти на заступника директора школи з 

навчально-виховної роботи І.ГУГАЙЛО  

Директор школи     Надія СКІБЧИК 



                                                                                     

                                                                                           Затверджено 

                                                                                     Наказ № 73  від 08.11.2022 р 

 

                                                             План заходів  

                            до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 
№ 

з/п 

Назва заходу Дата проведення Відповідальні 

(хто організовує) 

1. Відкриття акції « 16 днів проти 

насильства »у рамках кампанії « Стоп 

насильству »( 1-9 класи ). 

25.11.2021 Практичний 

психолог,педагог 

організатор,класні 

керівники 

2. Розповсюдження буклетів, листівок з 
інформаційними матеріалами щодо 

недопущення насильства та шляхів 

повідомлення про вчинення 
насильницьких дій (служби, організації); 

інформаційно–просвітницькі заходи 

„Добро починається з тебе”, „Наші 

долоньки проти насильства”, „Не стань 
жертвою”, „Стосунки між 

однокласниками: як порозумітись” та інші 

. 

25.11-10.12.2021 Практичний 

психолог,педагог 

організатор 

3. Година спілкування До дня толерантності  

« М  різні-в цьому наше багацтво. Ми 

разом- в цьому наша сила ». (8-9 класи) 

Заняття –тренінг « Вчимося толерантності 
». 

( 6-7 класи ) 

 

26, 29.11.21 

Практичний 

психолог,педагог 

організатор 

4. Перегляди циклу відеосюжетів щодо 
інформування учасників освітнього 

процесу про способи захисту від 

насильства, боротьби з корупцією, права та 

свободи людей з обмеженими фізичними 
можливостями, волонтерську діяльність 

Впродовж акції Практичний 

психолог,педагог 

організатор,класні 

керівники 

5. Практичне заняття з учнями 1 -2 класів « 

Наші долоні проти насильства ». 
19.11.2021 Практичний 

психолог,класний 

керівник 

6. Консультації батькам « Як виховати в своїй 
дитині кращі моральні якості » 

Впродовж акції Практичний 

психолог,класні 

керівники 

7. Мультиуроки дітям про толерантність, 

уникнення булінгу, жорстокості, насилля. 
Впродовж акції Практичний 

психолог,класні 

керівники 

8. Психологічні заняття та тренінги із 

формування соціальних навичок у 

дітей: «Як перебороти злість», „Як 

уникнути конфлікту: дієві поради”, 

„Вчимося толерантності”,  „Самооцінка 

конфліктності ”  та інші;  

23-25.11.2021 Практичний 

психолог,педагог 

організатор 

9. Подорож країною толерантності « 

Сонце всім однаково сяє » (3-4 класи) 

26.11.2021 Практичний 

психолог,класні 

керівники 



10. Акція учнівського самоврядування  «Як 

розпізнати булінг». 

29.11.2021 Практичний 

психолог,педагог 

організатор 

11. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів по запобіганню 

торгівлі людьми під гаслом «Торгівлі 

людьми скажемо – НІ».  

29-30.11.2021 Практичний 

психолог,класні 

керівники 

12. 1грудня – день солідарності з ВІЛ-

позитивними людьми. 

Заняття з елементами тренінгу для 

учнів 5-9 класів «Життя у часі і поза 

ним». 

1-2.12.2021 року Практичний 

психолог 

13. 10.12.2021 р.-Міжнародний день прав 

людини.Бесіда з переглядом відео 

роликів «права і обов’язки дітей» 1-9 

класи 

10.12.2021р. Практичний 

психолог,класні 

керівники, вчитель 

правознавства 

14. Підбиття підсумків всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства». Підготоква 

та розміщення підсумкових матеріалів 

на сайті гімназії. 

 

10.12.2021р. Практичний 

психолог,педагог 

організатор 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи          Ірина ГУГАЙЛО 

   

 

 


	НАКАЗ

