
П’ятипрський лщей Донецько! селищно! ради 
1зюмського району Харювсько! облает!

НАКАЗ

18.11.2021 Jfe/^70

Про проведения проевггницько-профшактичних
заход!в до ВсеукраУнсько! акцп
«16 дшв проти насильства»
у 2021/2022 навчальному рощ

Зпдно з законом Украши «Про запобюання та протидпо домашньому насильству», 
Плану заход!в з проведения Нацюнально! компанп «Стоп насильству!» та з метою 
привернення уваги громадськосп до актуальних для украшського сусшльства проблем 
подолання насильства в С1м’!, забезпечення р!вних прав жшок та чоловшв, недопущения 
випадюв насильства щодо дней та тдлпкгв

НАКАЗУЮ:

1.Затвердите План заход!в до Всеукра!нсько! акцн «16 дшв проти насильства» (додаток)
До 25.11.2021

2. Заступнику директора з навчально-виховно! робота Алл! МУХОМЕДОВ1Й взята шд 
особистий контроль виконання Плану заход! в до Всеукрашсько! акцп «16 дшв проти 
насильства»

25.11.2021-10.12.2021
3. Класним кер!вникам 1-11 клас!в: *
3.1. Забезпечити систематичне оновлення банку даних имей, де юнують випадки 
вчинения насильства в с!м”! або виникае реальна загроза його вчинения.

Поспйно, упродовж навчального року
3.2. Провести проевггницьку та роз’яснювальну роботу серед члешв с!м’!, де виникае 
реальна загроза вчинения насильства в с!м’!

Упродовж навчального року
3.3. Привернута увагу детей до актуальних для украшського сусшльства проблем щодо 
подолання насильства в с!м’!, торпвл! людьми та будь-яких прояв!в гендерно! 
дискримшацн, проводите культурно-мистецьк! акцп до Дня с!м’!', родинних свят, 
вшанування бмейних трудових династш

Упродовж навчального року
3.4. Проводити шдивщуальну роботу з особами «групи ризику» з питань попередження 
насильства в с!м’!

Упродовж навчального року
3.5. Оформите шформацшш стенди для батьюв «Протид!я насильства у с!м’!»

25.11.2021-10.12.2021



4. Педагогам-оргашзаторам Олеш ЧУМАКОВ1Й та Тетян! ЗАРЩЬКШ оргашзувати 
робото щодо виконання Плану заходов до Всеукрашсько! акцп «16 дшв проти 
насильства»

25.11.2021-10.12.2021
5. Адмш!стратору сайта Натали ВЕРБИЦЬКШ висвгглювати проведен! заходи до 
Всеукрашсько! акцп «16 дшв проти насильства» на сайт! лщею

25.11.2021-10.12.2021

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3 наказом ознайомлеш: 
1$.T1.2Q21 р.

Директор лщею М.В. Гайдай

Алла МУХОМ 
Олександр БО’ 
Катерина БОРИ 
Людмила БУДОВСЬ 
Натал!я ВЕРБИПЪКА 
Ольга ДРОБОНОГ 
Олександр ДУПЛ1Й 
Тетяна ЗАРЩЬКА 
Натал!я КОНЯХ1НА 
Тетяна РИСЬ 
Свгтлана РОМАНЕНКО 
Олена ЧУМАКОВА 
Алша ШПАЧИНСЬКА



Додаток
Затверджую
Директор П’ятийрського лщею
Донецько! селищно! ради 
1зю ко Харйвсько! облает!

рослава ГАЙДАЙ

План заход!в до ВсеукраТнськоГ ai «16 дн1в проти насильства»

№ Захщ Терм in виконання Вщповщальш
1 1нформацшно-просвггницький захвд до 

Всеукра!нсько1 акци «16 дшв проти насильства»
ЗДНВР, педагоги- 

оргашзатори

2 Б1блютечна виставка до Всеукрашсько! акци 
«16 дшв проти насильства»

25.11.-10.12.2021 Б1блютекар

Проведения профшактичних бейд, трешнйв, 
правознавчих бейд на тему: «Молодь проти 

насильства», «Жертви мовчання», «Проблема 
насильства в йм’1»

25.11-10.12. 2021 ЗДНВР, педагоги- 
оргашзатори, 

класш кер!вники 7-10 
кл.

4 Випуск шформацшних лиспвок ««Д1знайся про 
сво1 права в цифровому середовищо»»

25.11.-10.12.2021 Педагоги- 
оргашзатори, 

учшвське 
самоврядування

5 Зустр1ч учшв 9-11 класу з мед.пращвниками 
«Тнфекцшш захворювання. Профшактика

В1Л/СН1Ду»

04.12.2021 ЗДНВР, педагоги- 
оргашзатори, 

класш кер!вники 
9-10кл.

6 Написания лиспвок дйей до батьйв за темою: 
«Як дйи хойли б, щоб до них ставились 

найближч! 1'м люди» (3-5 класи)

02.12-10.12.
2021

Кл. кер!вники, 
педагоги- 

оргашзатори.
7 Виставка стшшвок «СШД - провюник горя i 

бщи»
01.12.2021 Педагоги- 

оргашзатори
Акщя до Всесвйнього дня боротьби 3i СН1Дом 

«Червона стр!чка»
01.12.2021 ЗДНВР, педагоги- 

оргашзатори, 
класш кер!вники 

1-11кл
9 М1жнародний день боротьби за скасування 

рабства
02.12.2021 Педагоги- 

оргашзатори, 
учшвське 

самоврядування
10 Тематичш виховю години з питания 

попередження розповсюдження
В1Л/СШДу (1-Нкласи)

20.11-04.12.2021 Класш кер!вники
1-11кл

11 Виставка малюнюв «Я проти насильства» 25.11.-10.12.2021 Вчитель мистецтва
12 Перегляд навчальних вщеоуройв «Батьйвство в 

епоху цифрових технолопй»: 1) Захист дйей 
онлайн; 2) Сексуальний шантаж; 3) Секстинг; 
4)Секс-чатинг; 5) Грумшг; 6) Зображення 
сексуального характеру, що використовуються 
для помети; 7) «Почни говорити»; 8) «Розкажи 
дорослому, якому дов!ряеш»

25.11.-10.12.2021 Класш кер!вники 
1-11КЛ


