
 

 

 

 

  

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЛОВ’ЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 5 

 

НАКАЗ 

03.09.2022        № _____ 

 

Про організацію виховної роботи  
та створення безпечного освітнього 
середовища у 2022/2023навчальному році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про охорону здоров'я», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», затвердженого 

18.12.2018 №2657-VІІІ, «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

від 01.01.2020 № 2229-VIII, Указу Президента України «Про національну 

стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі» від 25.05.2020 №195/2020, Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки, затвердженої Указом Президента 

України від 18.05.2019 р. № 286/2019, згідно з листом Міністерства освіти і науки 

України «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VІІІ» від 29.01.2019 №1/11-881, Указ 

Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану  
в Україні» від 24.02.2022р., постанови КМУ від 24 червня 2022 року №711 

«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні», Листом МОН № 1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості 

організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» від 27.06.22 року, 

згідно з рішенням Дніпровської міської ради від 17.08.2022 р. № 55/22 «Про 

організацію освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих 

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та з метою 

убезпечення всіх учасників освітнього процесу та дотримання чинного 

законодавства в частині забезпечення прав дітей на освіту» з метою належної 

організації виховної роботи та створення в НВК безпечних умов навчання та 

виховання 

 

НАКАЗУЮ: 



1. Спрямувати виховний процес на виховання загальнолюдських цінностей. 

Пріоритетними визначити  національно-патріотичну, лідерство та 

самореалізація. 

 

2. Заступнику директора з виховної роботи Осадчук Д.А.:  

2.1. Скласти план виховної роботи  у відповідності до державних та 

календарних свят та дат, виховної проблеми закладу; закріпити відповідальних 

педагогічних працівників за проведення заходів.  

До 28.08.22 

    2.2 Впровадити проведення масових заходів  в онлайн режимі  

На час дії воєнного стану 

 

2.3. Надавати методичну допомогу класним керівникам  з питань організації 

дистанційної виховної роботи в класних колективах. 

Постійно 

  

2.4. Здійснювати дистанційно організаційні заходи щодо участі здобувачів освіти 

НВК у творчих конкурсах різних рівнів, розвитку творчих здібностей та 

обдарувань учнів; участь у молодіжних конкурсах та міських проєктах. 

Постійно 

2.5.  Тримати  на  контролі  питання  дистанційного  відвідування  здобувачами 

освіти навчальних занять. 

Постійно  

2.6.  Проводити  просвітницьку  роботу  з  батьками,  класними  керівниками  та 

законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, 

формування ненасильницької моделі поведінки в дітей та вирішення конфліктів 

мирним шляхом. 

Постійно 

2.7. Здійснювати профілактичні заходи, спрямовані на підвищення психолого-  

педагогічної компетентності батьків, формування в них свідомого 

відповідального ставлення до виконання обов'язків, пов'язаних з утриманням, 

вихованням та освітою дітей. 

Постійно 

2.8. Активізувати 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;  

Протягом року 

 

2.9. Своєчасно виявляти випадки домашнього насильства та вживати 

відповідних заходів. 

Постійно 

 
 

3. Класним керівникам 1-11 класів:  



3.1. Організовувати проведення заходів згідно з планом, акцентувати увагу на 

робті з національно-патріотичного виховання, профілактики протиправної 

поведінки, формування ціннісних життєвих навичок, роботи щодо протидії 

булінгу, домашньому насиллю, торгівлі людьми, запобігання вживання дітьми та 

учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин, негативних проявів 

в освітньому середовищі.  

Постійно 

3.2. Забезпечити створення безпечного фізичного та психосоціального 

середовища, не допускати будь-які прояви фізичного, психологічного та інших 

видів булінгу (цькування), виникнення психотравмуючих ситуацій в освітньому 

середовищі.  

Постійно 

   3.3. Здійснювати заходи щодо підтримки, регулювання й формування здорового 

соціально-психологічного  клімату  в  учнівських  колективах;  аналіз  групових 

процесів в класних колективах, оцінку якості міжособистісних відносин між 

дітьми та підлітками, своєчасно реагувати на конфліктні ситуації.  

Постійно 

  

3.4. Вживати заходів щодо протидії розповсюдженню шкідливих звичок серед 

дітей та підлітків, формування орієнтацій на здоровий спосіб життя.  

Постійно 

 

3.5. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо їхньої  

відповідальності за навчання виховання дітей, недопущення випадків фізичного 

та психологічного насильства над дітьми, жорстокого поводження з дітьми, 

збереження їх життя і здоров’я в побуті.  

Постійно 

 

3.6. Здійснювати заходи щодо  дистанційного залучення дітей до  позашкільної 

освіти, конкурсів, змагань, програм.  

Постійно 

 

3.7.Проводити  дистанційно  виховні  заходи,  години  спілкування  в  класних 

колективах відповідно до загальношкільного річного плану 

За планом  

3.8.  Здійснювати  дистанційно  заходи  щодо  забезпечення  належного  рівня 

профорієнтаційної роботи.  

Постійно 

 

4. Педагогу-організатору: 

4.1. Спрямувати роботу на допомогу у реалізації плану виховних заходів. 

            Постійно  

4.2. Забезпечити своєчасне  інформування учасників НВП щодо проведення 

виставок, конкурсів, змагань шкільного, міського та обласного рівнів. 



            Постійно 

 

4.3. Надавати допомогу в оформленні робіт для надання на конкурси. 

            Постійно  

 

4.4. Активізувати роботу окремих Міністрерств Шкільного Парламенту 

4.5. Організовувати підготовку матеріалу (документ, фото, відео) для розміщення 

на шкільному сайті. 

            Постійно 

 

5. Практичному психологу:  

5.1. У співпраці з класними керівниками забезпечити сприятливий 

психосоціальний клімат в класних колективах.  

Постійно 

5.2. Здійснювати дистанційно діагностику сформованості колективів, 

поширеності негативних явищ серед учнівської молоді, булінгу.  

За запитом 

 

5.3. Проводити дистанційно профілактичну та просвітницьку роботу, 

спрямовану на формування свідомого ставлення до соціально-позитивного 

способу життя, профілактики протиправної поведінки, формування ціннісних 

життєвих навичок, роботи щодо протидії булінгу, домашньому насиллю, торгівлі 

людьми, запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних і 

психотропних речовин, негативних проявів в освітньому середовищі.  

Постійно 

5.4.  Посилити  індивідуальну  корекційну  роботу  з дітьми,  які  мають ознаки 

агресивної поведінки, потребують підвищеної педагогічної уваги, соціальної  

уваги та підтримки, перебувають у складних життєвих обставинах.  

Постійно 

5.5. Формувати в дітей, учнівської молоді життєві навички, уміння протистояти 

ризикам і загрозам, пов'язаним із наркотиками.  

Постійно 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

 

                 Директор                             Вікторія  ВОЛОСУХІНА 


