
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

25.03.2020                                     с.Миколаївка                                     №   37  -ОД  

Про   виконання   рішень  колегії
відділу   освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
від 25 березня 2020 року

 Керуючись  статтею  6  Закону  України  «Про  місцеві  державні
адміністрації»,  з  метою  забезпечення  виконання  рішень  колегії  відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 25 березня 2020
року,

НАКАЗУЮ:
1.  Увести  в  дію  рішення  колегії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

Миколаївської  сільської  ради  від  25  березня  2020  року  «Про результати
участі  учнів  у  ІІ  та  ІІІ  етапах  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
навчальних предметів у 2019-2020 н. р.», «Про аналіз стану виховної роботи
та  національно-патріотичного  виховання  у  закладах  освіти  Миколаївської
сільської ради», «Про результати моніторингу ефективності функціонування
освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ у закладах освіти
Миколаївської  сільської  ради»,  «Про створення  безпечного  середовища та
профілактику  правопорушень  і  запобігання  проявам  насилля,  булінгу
(цькування)  у  закладах  загальної  середньої  освіти»,  «Про виконання
кошторису відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради у
2019 та завдання на 2020 рік» (Додаються).

2.  Працівникам  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради, керівникам закладів освіти:

2.1. Забезпечити неухильне виконання вказаних рішень колегії відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 25 березня 2020
року.

2.2.  Забезпечити  виконання  заходів  відповідно  до  визначених
виконавців та встановлених термінів.

3. Керівникам закладів освіти:
3.1. Інформувати відділ освіти, молоді та спорту про виконання рішень

колегії відділу освіти, молоді та спорту.
До 08.03.2020



4. Секретарю колегії відділу освіти, молоді та спорту Геращенко М. П.
оприлюднити рішення колегії  та наказ відділу освіти,  молоді та спорту на
офіційному сайті.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

              Наталія МАКШЕЄВА

З наказом ознайомлені:
«__» ________ 2020 _________  М. Геращенко
        



Додаток 1
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
25.03.2020 № 37-ОД
 

Рішення №1 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 25 березня 2020 року

 
Про результати участі учнів у ІІ та
ІІІ  етапах  Всеукраїнських
учнівських олімпіад  з  навчальних
предметів у 2019-2020 н. р.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію завідувача  методичного
кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Геращенко  М.  П.  про  підсумки
організації методичної роботи у закладах освіти Миколаївської сільської ради,
колегія відзначає:

Відповідно  до  наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської
облдержадміністрації від 01.10.2019 № 596-ОД «Про проведення І і ІІ етапів
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних  предметів  у  2019/2020
навчальному році»,  відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнські  учнівські
олімпіади,  турніри,  конкурси-захисти  науково-дослідницьких  робіт,
олімпіади  зі  спеціальних  дисциплін  та  конкурси  фахової  майстерності,
затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту
України  від  22  вересня  2011  р.  №1099  та  зареєстрованого  у  Міністерстві
юстиції  України  17.10.2011р.  №1318/20056,  на  виконання  наказу
Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  і  турнірів  з  навчальних  предметів  у
2019/2020 навчальному році»,  відповідно до угоди про співпрацю відділів
освіти  Миколаївської,  Бездрицької,  Нижньосироватської,
Верхньосироватської  сільських рад,  Хотінської  та  Степанівської  селищних
рад, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді  у  3-х  закладах  загальної  середньої  освіти  Миколаївської  сільської
ради протягом з  09.10.2019 –  31.10.2019 проведено І  етап (між закладами
громади)  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з   навчальних  предметів:
української мови та літератури, хімії, фізики (7-11 класи); математики (6-11
класи); інформаційні технології, історії, біології, англійської мови, географії
(8-11 класи); правознавства (9-11 класи), у період з 02.11.2019 по 22.12.2019 –
ІІ етап (між переможцями І епапу олімпіад закладів освіти громад Сумського
району), у період з 10.12.2019 по 09.02.2020 – ІІІ етап.

У  всіх  закладах  загальної  середньої  освіти  було  складено  графіки
проведення олімпіад, керівниками МО створені предметно-методичні комісії



для  підготовки  завдань  та  проведення  І  етапу  Всеукраїнських  учнівських
олімпіад із навчальних дисциплін, а також журі для перевірки олімпіадних
робіт.  Відповідно до рекомендацій КЗ Сумський ОІППО  від 23.10.2019 №
641/11-10 визначено переможців І етапу, вчасно подано звіти про проведення
І етапу та заявки на участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних  дисциплін.  Відповідно  до  звітів  керівників  МО  у  І  етапі
Всеукраїнських  олімпіад  із  навчальних  предметів  взяли  участь  219  учнів
ЗЗСО Миколаївської сільської ради у, 50 учнів – у ІІ етапі та 3 учні – у ІІІ
етапі ЗЗСО.

Найбільша кількість учасників була в олімпіадах з математики, а також
української  мови  і  літератури.  Взагалі  не  було  проведено  ІІ  етап
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  декількох  предметів:  інформатика,
астрономія, екологія, економіка. 

Результативність участі ЗЗСО Миколаївської сільської ради у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських  олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному

році
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23  учасники  ІІ  етапу  (46%)  Всеукраїнських  олімпіад  із  навчальних
предметів стали переможцями (9 – І місце, 7 – ІІ місце, 7 – ІІІ місце). 

Слід  відмітити,  що  у  цьому  навчальному  році  переможці  ІІ  етапу  не
набрали надто високої кількості балів від максимально можливих. 



2 із 3-х (67%) учасники закладів загальної середньої освіти Миколаївської
сільської  рали  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  ІІІ  етапу  стали
переможцями, зокрема:

•  з  української  мови  та  літератури  –  учениця  9  класу  Лікарського
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області  Варуха  Аліна  (вчитель:  Калантай  Євгенія
Анатоліївна) – 11 місце;

•  з  географії  -  учениця  9  класу  Лікарського  навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району Сумської  області
Бізюк Марія (вчитель: Усик Олена Володимирівна) - ІІІ місце;

•  з  інформаційних  технологій  -  учень  9  класу  Миколаївського
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області  Нагорний  Назар  (вчитель:  Макарець  Володимир
Іванович) – ІІІ місце. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Доповідь  «Про  результати  участі  учнів  у  ІІ  та  ІІІ  етапах

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 н.
р.» взяти до відома.

2.   Завідувачу  методичного  кабінету відділу  освіти,  молоді  та  спорту
(Геращенко М. П.) обговорити результати учнівських олімпіад на методичній
раді МК відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради.

До 01.06.2020.
3. Директорам закладів загальної середньої освіти: 
3.1.  проаналізувати  участь  учнів  у  ІІ  та  ІІІ  етапах  Всеукраїнських

олімпіад із навчальних дисциплін на педагогічних радах;
До 01.06.2020 року

3.2.  забезпечити  планову  і  систематичну  роботу  педагогів  щодо
підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін;

Постійно
3.3. вжити заходів щодо активізації роботи педагогічних працівників у

напрямку  розвитку  здібностей  та  творчого  потенціалу  учнів,  створення
сприятливого середовища для самореалізації обдарованої учнівської молоді. 

  березень-жовтень 2020 року



Додаток 2
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
25.03.2020 № 37-ОД

 
Рішення №2 

колегії відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

від 25 березня 2020 року 

Про аналіз стану виховної роботи 
та національно-патріотичного 
виховання у закладах освіти 
Миколаївської сільської ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  завідувача  методичного
кабінету відділу освіти, молоді та спорту Геращенко М. П. про стан виховної
роботи  та  національно-патріотичного  виховання  у  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради, колегія відзначає:

Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради від 22.11.2019 № 188-ОД «Про аналіз стану виховної роботи та
національно-патріотичного  виховання  серед  дітей  та  учнівської  молоді  у
закладах загальної середньої та дошкільної освіти» з 05 по 06 грудня 2019 року
працівниками відділу освіти,  молоді та спорту Миколаївської  сільської ради
здійснено вибірковий аналіз виховної роботи. Було охоплено чотири заклади
освіти  з  метою  аналізу  виховної  роботи  та  роботи  з  реалізації  Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2015-2020 роки.

Виховна  робота  у  закладах  освіти  Миколаївської  сільської  ради,
регламентується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту»,  Концепцією національно-патріотичного виховання
молоді,  програмою  «Основні  орієнтири  виховання  учнів  1-11  класів
загальноосвітніх  навчальних  закладів  України»,  листами  та  рекомендаціями
МОН України тощо. 

У всіх закладах освіти є річні плани виховної роботи, відповідно до яких
здійснюється виховна робота. У них враховані наказ МОН № 641 від 16.06.2015
«Про  затвердження  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і
молоді,  Заходів  щодо  реалізації  Концепції  національно-патріотичного
виховання  дітей  і  молоді  та  методичних  рекомендацій  щодо  національно-
патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», лист МОН
України від 16.08.2019 № 1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у
закладах  освіти  у  2019/2020  навчальному  році»,  відзначення  найбільш
пам’ятних дат та свят. У вступах до річних планів є аналіз виховної роботи за
минулий рік. У плані Лікарського НВК є недоліки у формулюванні завдань
виховної  роботи у закладі  освіти та не враховані  правовий і  громадянський
напрямки роботи.



У всіх закладах освіти створені накази щодо організації виховної роботи,
дане  питання  також  розглядалося  на  засідання  педагогічних  рад.  Є  деякі
недоліки  у  веденні  документації:  нумерація  протоколів  педагогічних  рад
розпочинається не з  початку нового навчального року, у  плані роботи ради
профілактики  відсутня  інформація  про  термін  виконання  заходів,   плани
роботи класних керівників затверджуються не згідно з вимогами інструкції з
діловодства  у  закладах  загальної  середньої  освіти  (без  згоди  такого
затвердження на засіданні педради) тощо. 

У закладах освіти не повною мірою забезпечується трудове виховання, яке
має  спрямовуватися  на  формування  творчого  ставлення  учнів  до  праці.
Кабінети  трудового  навчання  у  всіх  закладах  освіти  потребують  оновлення
матеріально-технічної бази. 

Важливими формами роботи з учнями на козацько-лицарських традиціях є
дитячий та молодіжний туризм. Тож слід розробити заходи щодо проведення
місячника оборонно-масової роботи та участі учнів у Всеукраїнській військово-
патріотичній грі «Сокіл», «Джура».

Важливим  фактором  національно-патріотичного  виховання  дітей  та
учнівської молоді є шкільні музеї та музейні експозиції. У відвіданих закладах
освіти  працюють  музейні  експозиції  та  музейні  кімнати,  проте  не  ведеться
робота щодо оновлення та систематизації експонатів шкільних музеїв.

Вагому роль  у  прищепленні  активної  громадянської  позиції,  відданості
справі  зміцнення  української  державності,  християнських  моральних  засад,
почуття господаря,  прагнення запозичити кращі здобутки високорозвиненого
демократичного суспільства молодого покоління можуть відіграти громадські
організації. Такі форми об’єднання за інтересами виникли порівняно недавно і
стали  невід’ємною  складовою  демократичного  розвиненого  суспільства.
Заклади дошкільної та загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради
не достатньо долучаються до співпраці з громадськими організаціями. 

З метою формування правової культури та попередження правопорушень
серед  учнів  у  річних  планах  закладів  загальної  середньої  освіти  громади
передбачено проведення заходів з профілактики правопорушень  та правового
виховання, організовано роботу шкільних Рад профілактики. За результатами
шкільних  рад  профілактики  у  І  півріччі  2019-2020  навчального  року  на
внутрішньошкільному  обліку  Лікарського  НВК  знаходився  1  учень,
Миколаївського НВК – 2 учениці, Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. – 0.

Із 2018 року в Сумській області реалізується правопросвітницький проект
«Я  маю  право».  До  даного  проекту  залучено  учнівські  та  педагогічні
працівники освіти громади. У рамках проекту у закладах освіти ОТГ проведено
тренінги, круглі столи, бесіди,  організовано виступи на батьківських зборах,
створено тематичні буклети тощо.

У  закладах  загальної  середньої  освіти  громади  організовано  роботу
учнівського  самоврядування,  яке  виховує  ініціативу,  самодисципліну,
активність,  відповідальність  та  організаторські  здібності.  У цьому напрямку
слід відмітити участь Миколаївського НВК у проекті «Демократична школа»:
семінари учасників проекту, курси підвищення кваліфікації всього колективу,
благодійна діяльність тощо. 



В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею
розвитку  української  державності  як  консолідуючого  чинника  розвитку
українського  суспільства  та  української  політичної  нації.  Важливу  роль  у
просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі
державницькі  традиції  України.  Традиційним  у  відвіданих  закладах  є
відзначення Дня незалежності України, Дня державного прапора України, Дня
гідності  та  свободи,  пам’яті  жертв  голодоморів,  політичних  репресій  і
депортацій, Дня соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті та
примирення. До цих дат заплановано  і проведено різноманітні заходи: класні
години  бесіди,  флешмоби,  зустрічі   з  учасниками  бойових  дій,  змагання,
вікторини тощо.

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання має
стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок
у скарбницю світової  цивілізації,  зокрема у сферах освіти,  науки,  культури,
мистецтва, спорту.

Під час аналізу виховної роботи встановлено, що заклади освіти повною
мірою забезпечені нормативними документами, налагоджена система виховної
роботи,  кабінети  обладнані  куточками з  національною символікою,  проте  у
КДНЗ  «Веселка»  прапор  потребує  оновлення  (на  момент  об’їзду  уже  був
придбаний новий).  У Северинівській ЗОШ І-ІІ ст. потребує оновлення стенд,
присвячений випускникам – учасникам ООС.

Однією з важливих педагогічних задач, визначених Законом України «Про
дошкільну  освіту»,  є  виховання  у  дітей  любові  до  України,  шанобливого
ставлення  до  родини,  поваги  до  народних  традицій  і  звичаїв,  державної  та
рідної  мови,  національних цінностей українського народу.  Варто відзначити
роботу  у  цьому  напряму  роботу  КДНЗ  «Веселка»,  у  якому  традиційно
проводяться родинне свято «Закосичення», флешмоби до Дня вишиванки, Дня
незалежності,  а  також  заклад  у  2019  році  долучився  до  акції  «Подаруй
вишиванку дітям Донбасу».

Велике значення в національно-патріотичному вихованні має екскурсійна
діяльність,  ознайомлення  з  місцями  бойової  слави  українського  народу,
пам’ятниками  визначним  діячам.  З  метою  вивчення  історичного  минулого
рідного  краю,  традицій  та  звичаїв  учні  відвідують  театри,  музеї,  сільські
краєзнавчі музеї. Для системного вивчення даного напрямку виховної роботи у
закладах освіти розроблені плани екскурсій на рік. Але вони мають здебільшого
формальний характер. У Северинівській ЗОШ І-ІІ ст. не розроблено такий план
заходів на рік.

У закладах освіти громади не достатньо забезпечено участь та відповідна
результативність у районних, обласних та всеукраїнських заходах художньо-
естетичного,  військово-патріотичного,  родинно-сімейного,  морально-
духовного, екологічного, трудового напрямку. Повною мірою охоплено тільки
спортивно-оздоровчий напрям роботи. 

Впровадження концепції «Нова українська школа» передбачає орієнтацію
на  новий  тип  гуманістично-інноваційної  освіти.  Одним  із  державних
пріоритетів в освіті визначено особистісно-орієнтоване навчання і виховання,
що  вимагає  психологізації  освітнього  процесу  шляхом  підвищення



психологічної  компетентності  всіх  його  учасників:  учнів,  учителів,  батьків.
Психологічна служба системи освіти має функціонувати як єдина система, що
сприяє створенню умов для когнітивного й соціального розвитку особистості,
збереження  психічного  здоров’я  й  надання  психологічної  підтримки  всім
учасникам освітнього процесу. Дана служба у закладі відіграє важливу роль у
створенні безпечного освітнього середовища, налагодження здорової взаємодії
усіх  учасників  освітнього  процесу.  Але  на  момент  аналізу  виховної  роботи
психологічний  супровід  учасників  освітнього  процесу  був  відсутній  у
Лікарському НВК та Северинівській ЗОШ І-ІІ ст. У закладах не проводиться
робота щодо діагностування, консультування та корекції учнів, не оновлюється
банк дітей «групи ризику»,  не проводиться психолого-педагогічні консиліуми
тощо.  Відповідно не створено належних умов для інклюзивного навчання, яке
потребує психологічного супроводу. 

У Миколаївському НВК не здійснено діагностування адаптації учнів 1-го
класу,  психологічного  супроводу  учасників  освітнього  процесу  Нової
української школи, не проведено психолого-педагогічний консиліум у закладі,
матеріали роботи практичного психолога потребують систематизації. Але слід
відмітити  план  заходів  Миколаївського  НВК  щодо  запобігання  булінгу,
мобінгу,  кібербулінгу,  проявів  агресивної  поведінки в  закладах  освіти,  який
охоплює різні напрямки роботи та всіх учасників освітнього процесу.

Адміністрацією  Лікарського  НВК  та  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  не
виконуються вимоги Закону України від 18.12.2018 № 2657-VІІІ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)»,
в частині оприлюднення на веб-сайтах закладів плану заходів щодо запобігання
та протидії булінгу, процедури подання учасникам освітнього процесу заяв про
випадки булінгу в закладі, порядок реагування на доведені випадки цькування.
Наказом відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради № 25-
ОД  від  07.02.2019  «Про  формування  безпечного  освітнього  середовища  та
протидії  булінгу,  мобінгу,  кібербулінгу,  проявів  агресивної  поведінки  в
закладах освіти» були надані зразки процедури подання учасниками освітнього
процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (форма заяви,
примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства
тощо)  та  порядку  реагування  на  доведені  випадки  булінгу.  На  сайті
Миколаївського   НВК  оприлюднено  тільки  процедура  подання  учасниками
освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти із
зразком  заяви,  оприлюднити  слід  також  порядок  реагування   на  доведені
випадки  булінгу  (цькування)  в  закладі  освіти  та  план  заходів  запобігання
булінгу, мобінгу, кібербулінгу, проявів агресивної поведінки в закладах освіти
тощо.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Визнати  стан  виховної  роботи  та  національно-патріотичного

виховання у закладах освіти Миколаївської сільської ради задовільним.
2. Завідувачу  методичного  кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

(Геращенко М. П.) 
2.1.Забезпечити вивчення, узагальнення та пропаганду кращого досвіду

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.



   Термін: протягом 2020-2021 н. р.
2.2.Вживати заходи щодо висвітлення інформації про проведену роботу

з національно-патріотичного виховання на сайті відділу освіти.
   Термін: постійно

3. Директорам  ЗЗСО Миколаївської сільської ради:
3.1.   Здійснювати  контроль за  безумовним виконанням плану заходів

щодо  реалізації  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і
молоді.

Термін: постійно
3.2.  Забезпечити  проведення  заходів  в  рамках гри «Сокіл» («Джура»)

протягом навчального року. 
Термін: протягом 2019-2020 н. р.

3.3.  Забезпечити  висвітлення  інформації  про  проведену  роботу  з
національно-патріотичного виховання на сайтах навчальних закладів.

                                                                                                        Термін:
постійно



Додаток 3
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
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Рішення №3 

колегії відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

від 25 березня 2020 року
 

Про  результати  моніторингу
ефективності  функціонування
освітнього  простору  в  умовах
реалізації  Концепції  НУШ  у
закладах  освіти  Миколаївської
сільської ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  завідувача  методичного
кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Геращенко  М.  П.  про  підсумки
організації методичної роботи у закладах освіти Миколаївської сільської ради,
колегія відзначає: 

Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради  «Про  моніторинг  ефективності  функціонування  освітнього
простору в умовах реалізації Концепції НУШ» від 28.01.2020 № 13-ОД було
здійснено  моніторинг  ефективності  функціонування  освітнього  простору  в
умовах реалізації Концепції НУШ

 Нова  українська  школа – це  ключова  реформа  Міністерства  освіти  і
науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка
даватиме учням не  тільки знання,  а  й вміння застосовувати  їх у житті.  У
Новій українській школі прислухаються до думок учнів, навчають критично
мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними
громадянами. 

Головна  ідея  Нової  української  школи  і  державного  стандарту
початкової  освіти  –  навчання,  побудоване  на  компетентностях,  тобто
здатності  використовувати  знання  і  навички  у  своєму житті.  У  Стандарті
початкової  освіти  передбачені  ті  ж компетентності,  що й  у  законі:  вільне
володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною та іноземними
мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих
наук,  техніки  і  технологій;  інноваційність;  екологічна  компетентність;
інформаційно-комунікаційна  компетентність;  навчання  впродовж  життя;
громадянські  та  соціальні  компетентності,  пов’язані  з  ідеями  демократії,
справедливості,  рівності,  прав  людини,  добробуту  та  здорового  способу
життя,  з  усвідомленням  рівних  прав  і  можливостей;  культурна
компетентність; підприємливість та фінансова грамотність. Також визначено
загальні та обов’язкові результати навчання за 9 галузями:



 мовно-літературною
 математичною
 природничою
 технологічною
 інформативною
 соціальною і здоров’язбережувальною
 фізкультурною
 громадянською та історичною
 мистецькою
Відділом освіти, молоді та спорту розроблено заходи на 2018-2029  рр.

щодо  впровадження  Концепції  «Нова  українська  школа»  (наказ  відділу
освіти,  молоді  та спорту Миколаївської  сільської  ради «Про затвердження
плану  заходів  на  2018-2029  рр.  щодо  впровадження  Концепції  реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» у закладах освіти» від 19.01.2019 № 08-ОД).

У  закладах  загальної  середньої  освіти  Миколаївської  ОТГ  створено
умови для запровадження Державного стандарту початкової освіти. Зокрема
початкову  ланку  забезпечено  кваліфікованими  кадрами.  Вчителі,  які
навчають 1-ші та 2-гі класи, пройшли он-лайн навчання на платформі EdEra,
навчальні сесії та курси підвищення кваліфікації, курси підготовки вчителів
«Вчимося жити разом» та «Основи здоров’я», систематично беруть участь у
методичних  заходах  регіонального  та  всеукраїнського  рівнів  з  питань
впровадження Державного  стандарту початкової загальної освіти. Пройдено
курси  підвищення  кваліфікації  для  заступників  директора  з  навчально-
виховної  роботи,  директорів  шкіл  для  роботи  в  умовах  Нової  української
школи, а  також для організації  інклюзивного навчання у закладі  загальної
середньої освіти.

У  закладах  освіти  Миколаївської  сільської  ради  розроблено  освітні
програми, що містять програми початкової освіти, складені у відповідності
до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018
№ 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти
(1-4  класи),  розробленої  під  керівництвом О.Я.  Савченко,  та  затвердженої
наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. У ній мовно-літературна освітня
галузь   реалізується  через  предмети:  «Навчання  грамоти»  («Українська
мова»,  «Читання»)  та   «Іноземна  мова  (англійська)»,  математична  освітня
галузь  через  предмет  –  «Математика»,  технологічна  освітня  галузь
реалізується  через  предмет  –  «Дизайн  і  технології»,  природнича,
громадянська,  історична,  соціальна  та  здоров'язбережувальна  реалізується
через інтегрований предмет – «Я досліджую світ», мистецька освітня галузь
реалізується через  предмет «Мистецтво» (у Северинівській  ЗОШ І-ІІ  ст.  –
інтегрований курс «Мистецтво»), а фізкультурна – через предмет «Фізична
культура».  Варіативна  частина  відведена  на  посилення  мовно-літературної
освітньої  галузі,  зокрема  на  вивчення:  Миколаївський  НВК   –  навчання
грамоти у 1-ому класі  та  зарубіжної  літератури у 2-ому класі,  Лікарський
НВК  –  української   мови,  Северинівська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  –  навчання



грамоти у 1-ому класі та української мови у 2-ому класі, Кровненський ЗЗСО
І-ІІІ ступенів – навчання грамоти.

Питання  впровадження  нового  Державного  стандарту  початкової
загальної  освіти  та реалізації Концепції «Нова українська школа» у закладах
освіти громади розглядаються на нарадах, методрадах, педрадах, колегіях:

Лікарський НВК
 Накази з основної діяльності
 Наказ  №  30  від  15.08.2018  «План  заходів  на  2018-2022  роки  із

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова  українська школа» 

 Наказ  №  7  від  23.02.2018  «Про  затвердження  заходів  щодо
підготовки  здобувачів  освіти  до  навчання  у  1  класі  2018/2019  навчального
року відповідно до Концепції нової української школи»

 Наказ  №  28  від  08.06.2018  «Про  затвердження  плану  заходів  з
реалізації  положень  Концепції  «Нова  українська  школа»  у  2018/2019
навчальному році»

 Наказ  №  30  від  15.08.2018  «Про  затвердження  Плану  заходів  на
2018/2022 роки із запровадження Концепції  реалізації державної політики у
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова  українська школа»

 Наказ  № 43  від  03.09.2018  «Пpo  порядок  оцінювання  навчальних
досягнень  учнів  першого  класу  та  організацію освітнього  процесу  у  Новій
українській школі»

 Наказ № 83 від 27.12.2018 «Про особливості адаптації до  освітнього
процесу учнів 1 класу Нової української школи»

 Наказ  №  56  від  13.08.2019  «Про  затвердження  плану  заходів  з
реалізації  положень  Концепції  «Нова  українська  школа»  у  2019/2020
навчальному році»

 Наказ  №  111  від  27.12.2019  «Про  адаптацію  учнів  1  класу  до
навчання в умовах НУШ»

 Наказ № 04 від 10.01.2020 «Про роботу вчителів початкових класів
на шляху реалізації Концепції  Нової української школи»

Педагогічні ради
 Протокол  №1  від  15.01.2018  «Розвиток  початкової  освіти  в

контексті завдань Нової української школи»
 Протокол № 6 від 16.05.2018 «Про вибір і замовлення підручників

для 1 класу на 2018-2019 н.р.»
 Протокол  №10  від  31.08.2018  «Про  затвердження  річного  плану

роботи школи та Освітньої програми на 2018-2019 н.р.», «Про організацію
роботи з реалізації Концепції «Нова українська школа»

 Протокол  №  4  від  06.03.2019  «Про  здійснення  вибору  проектів
підручників для 2 класу 2019-2020н.р.»

 Протокол № 9 від 07.06.2019 «Про перші підсумки впровадження
НУШ»

 Протокол  №1  від  29.08.2019  «Про  підсумки  діяльності
педагогічного колективу у 2018-2019 навчальному році та основні напрямки



роботи  в  умовах  реалізації  Концепції  «Нова  українська  школа»  у  2019-
2020н.р

 Протокол  №  2  від  28.10.2019  року  «Про  результати  створення
освітнього середовища Нової української школи»

 Протокол № 3 від 10.01.2020 «Робота вчителів початкових класів по
створенню  умов  для  повноцінного  розвитку  учнів  на  шляху  реалізації
Концепції  Нової української школи»

Наради при директору
 Протокол  №  4  від  17.05.2019  «Нова  українська  школа  –  простір

освітніх можливостей», «Практика ранкових зустрічей у НУШ»
 Протокол  №  6  від  20.09.2019  «Оцінювання  результатів  навчання

учнів другого класу НУШ»
Загальношкільні батьківські збори
 Протокол № 3 від 17.02.2019 «Питання адаптаційного періоду учнів

1 класу»
Миколаївський НВК
Накази з основної діяльності
 Наказ  №  75-од  від  02.09.2019  «Пpo  затвердження

порядку оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»
 Наказ  №  113-од  від  05.12.2019  «Про  результати  психолого-

педагогічного консиліуму у 1 класі»
 Наказ  № 121-од  від  27.12.2019  «Про хід  виконання  Заходів  щодо

реалізації Концепції «НУШ»
Засідання педагогічної  ради
 Протокол  № 1 від 03.01.2019 «Про психологічний супровід адаптації

до нових умов учнів 1 класу НУШ»
 Протокол  №  14  від  30.08.2019  «Про  педагогічні  особливості

навчання  в  1  та  2  класах  Нової  української  школи.  Про  оцінювання
навчальних досягнень учнів 2 класу»

 Протокол № 1 від 30.10.2019 «Про роботу педагогічного колективу
щодо  створення  сучасного  освітнього  середовища  як  однієї  з  основних
концептуальних засад реформування освіти»

 Протокол  № 2  від  10.01.2020  «Про  роботу  вчителів  початкових
класів щодо формування ключових компетентностей як складової успішної
особистості школяра»

Наради при директору
 Протокол  № 1  від  27.08.2019  «Про  результати  впровадження

Концепції НУШ у закладі освіти»
 Протокол № 5 від 29.01.2020 «Про виконання заходів упровадження

Державного стандарту початкової освіти»
 Загальношкільні батьківські збори
 Протокол № 1 від 05.09.2019 «Про результати роботи закладу освіти

щодо  створення  нового  освітнього  середовища  за  вимогами  Концепції
«НУШ»

Батьківські збори  в ДНЗ



 Протокол  №  3  від  17.02.2020  «Особливості  освітнього  процесу  в
НУШ»

Северинівська ЗОШ І-ІІ ст.
 Накази з основної діяльності
 Наказ № 175 від 03.09.2019 «Про оцінювання навчальних досягнень

учнів другого класу у Новій українській школі»
 Наказ № 15 від 08.01.2020 «Про особливості адаптації до освітнього

процесу учнів 1 класу НУШ» 
 Наказ  №  30-ОД  від  28.01.2020  «Про  моніторинг  ефективності

функціонування освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ»
Засідання педагогічної  ради
 Протокол  №1  від  02.09.2019  «Про  перспективи  модернізації

освітнього процесу у 2019-2020 н. р. та у НУШ»
 Протокол №2 від 25.10.2019 «Про роботу з формування безпечного

середовища в навчальному закладі (КБОС)»
 Протокол №3 від  03.01.2020 «Про аналіз  адаптації  до нових умов

навчання учнів 1-го та 5-го класів в І семестрі поточного навчального року»
 Протокол  №3  від  03.01.2020р.  «Про  формування  безпечного

освітнього простору, запобігання булінгу в Новій українській школі». 
Загальношкільні батьківські збори
 Протокол  №1  від  02.09.2019  «Особливості  освітнього  процесу  у

НУШ» 
 Протокол  №2  від  24.01.2020  «Підсумки  за  І  семестр  навчання  в

Новій українській школі» 
Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ст.
 Накази з основної діяльності
 Наказ № 56-ОД від 04.06.2019 «Про затвердження плану заходів з

реалізації  положень  Концепції  «Нова  українська  школа»  у  2019-2020
навчальному році»

 Наказ  №  68-ОД  від  02.09.2019  «По  затвердження  порядку
оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  першого  та  другого  класів  та
організацію освітнього процесу у Новій  українській школі»

Педагогічні ради
 Протокол № 1  від  29.09.2018 «Нова  українська  школа»:  завдання,

перспективи»
Загальношкільні батьківські збори
 Протокол № 1 від 06.09.2018 «Нова українська школа: організація

діяльності учнів початкових класів ЗЗСО»
 Протокол  №  1  від  10.09.2019  «Психологічні  аспекти  державного

стандарту початкової освіти. Нова українська школа»
Наради при директору
 Протокол № 19 від 26.09.2018 «Особливості  організації  освітнього

процесу НУШ»
 Протокол  №  1  від  24.01.2019  «Про  роль  вчителя  у  формуванні

психологічно безпечного середовища в НУШ»



 Протокол № 5 від 17.05.2019 «Про підготовку класної кімнати для
учнів НУШ»

 Протокол № 7 від 20.09.2019 «Особливості оцінювання навчальних
досягнень учнів в НУШ»

Засідання  міжшкільного  методичного  об’єднання  вчителів  початкових
класів

 Протокол  №1  від  30.08.2019  року  «Обговорення  і  затвердження
програм,  вивчення  нормативних  документів,  які  регламентують  роботу
початкової школи (щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу
Нової  української  школи;  щодо  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів
першого  класу  у  Новій  українській  школі;  щодо  оцінювання  навчальних
досягнень учнів другого класу)»

У  2019-2020  навчальному  році  у  закладах  загальної  середньої  освіти
Миколаївської  сільської  ради  у  1-их  класах   навчаються  36  учнів,  у  2-их
класах – 44 учні.

У кабінетах 1-их та 2-их класах створено середовище, яке дає широкі
можливості  для  різних  видів  діяльності,  викликає  радість,  стимулює
фантазію,  мотивує до навчання.  Планування  і  дизайн освітнього  простору
спрямовано на всебічний розвиток дитини. Приміщення просторі та світлі.
Тут  є  мобільні  робочі  місця,  які  легко  трансформуються  для  групової,
командної та проектної роботи. Класи діляться на зони за видом діяльності:
центр  відкриттів,  центр  новин,  центр  матеріалів,  комунікативний  центр,
центр  учителя,  тематичний  центр,  куточок  усамітнення  тощо.  При
плануванні  освітнього  середовища  вчителі  початкових  класів  враховували
розміри  класних  кімнат,  кількість  учнів  у  класі,  наявність  технічних
пристроїв та необхідного дидактичного матеріалу, особливі освітні потреби
учнів та методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової
української школи, затверджені наказом МОН від 23.03.2018 № 283.

На сьогоднішній день у  чотирьох  перших та  чотирьох  других  класах
закладах  освіти  Миколаївської  ОТГ  є  8  інтерактивних  комплексів  з
програмним забезпеченням (цифровий «Smart-кейс вчителя» всеукраїнського
педагогічного  експерименту  «Розумники»),  8  ноутбуків,  8
багатофункціональних  пристроїв,  8  флеш  накопичувачів,  8  акустичних
систем,  8  дошок класних стаціонарних,  20  планшетів,  4  дошки коркові,  4
ламінатори, 4 документ-камери. До мережі Інтернет мають доступ 4 заклади
освіти, 3 з них підключені до швидкісного Інтернету. 

Також було придбано меблі: місце вчителя та одномісні комплекти для
учнів (82 шт.), 8 шаф для зберігання засобів навчання, 22 одиниці меблів для
зони  відпочинку.  У  кабінетах  зроблено  поточні  ремонти.  Недоліком  є
надлишок друкованих стендів, посібників, ілюстрацій, а також озеленення не
тільки живого куточку, а й меблів, стін, підлоги. Не у всіх класах учні беруть
активну участь в організації освітнього середовища.

Забезпеченість  підручниками  та  навчальними  посібниками  учнів
закладів  загальної  середньої  освіти  ОТГ  у  2019-2020  навчальному  році
становить 98% (Лікарський НВК: 1 кл. – 100%, 2 кл. – 85%; Миколаївський
НВК: 1 кл. – 100%, 2 кл. – 100%; Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів: 1 кл. –



100%, 2 кл. – 100%; Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів: 1 кл. – 100%, 2 кл. –
100%).

У  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  обладнано  медіатеку  (зроблено
ремонт,  закуплено  меблі,  комп’ютерну  техніку,  забезпечено  доступ  до
Інтернету).  Також  на  базі  шкільних  бібліотек  створено  медіатеки  у
Миколаївському НВК (закуплено меблі,  комп’ютерну техніку,  забезпечено
доступ  до  Інтернету)  та  Лікарському  НВК  (частково  закуплено  меблі,
комп’ютерну  техніку,  забезпечено  доступ  до  Інтернету,  здійснено  ремонт
електричної  системи).  У Миколаївському НВК створено  ігрову  кімнату,  в
якій учні початкової ланки перебувають під час перерв та виховних заходів.
На  жаль,  кабінети  практичного  психолога  або  відсутні  у  закладах  освіти
громади, або не відповідають положенню про кабінет практичного психолога
закладу загальної середньої освіти. Також відсутні кабінети для проведення
практичним психологом групових занять. У всіх закладах загальної середньої
освіти відсутні ресурсні кімнати.

Організація сучасного освітнього простору – це перш за все постійний
процес,  один  з  елементів  педагогічної  творчості  вчителя.  Використання
наочності  на  уроках  значно  полегшує  увесь  процес  навчання,  зацікавлює
дітей, сприяє розвитку пам’яті, мислення, уваги. У 2018-2019 н. р. та 2019-
2020 н. р. було придбано дидактичні матеріали: набори друкованих засобів
навчання,  моделі,  макети,  муляжі,  прилади,  пристосування,  інструменти,
музичних  інструментів.  Усі  перші  класи  безкоштовно  отримали  набори
LEGO, які допомагають упроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання
в освітній процес.

Під  час  навчальної  діяльності  у  1-2-х  класах  учителі  активно
використовують такі дидактичні матеріали:

-  LEGO  –  навчальний  інструмент,  який  має  великий  потенціал:
допомагає  виробляти  певні  якості:  посидючість,  взаємоповагу,  охайність,
терпіння, розвиває креативне мислення;

- Палички Кюїзенера – багатофункціональний математичний посібник,
який  сприяє  розвитку  дитячої  творчості,  фантазії  і  уяви,  пізнавальної
активності, дрібної моторики, наочно-дієвого мислення, уваги, просторового
орієнтування,  сприйняття,  комбінаторних  і  конструкторських  здібностей;
дозволяє  формувати  поняття  числової  послідовності,  складу  числа,
відношень  «більше  –  менше»,  «право  –  ліво»,  «між»,  «довше»,  «вище»  і
багато іншого;

- Блоки Дьєнеша допомагають при ознайомленні з формою, кольором,
розміром,  товщиною  об'єктів;  для  розвитку  просторових  уявлень,  знань,
умінь,  навичок,  необхідних  для  самостійного  вирішення  навчальних  і
практичних завдань; здатність до моделювання та конструювання. Граючись,
діти  вчаться  виконувати  логічні  операції:  розбивати  об’єкти  за
властивостями, узагальнювати і знаходити відмінності.

-  Ляльковий  театр  є  доречним  при  розігруванні  діалогу  на  уроках
української  мови,  при проведенні  уроків розвитку зв’язного мовлення при
організації  ранкового  кола.   Він  сприяє  розумовому,  моральному,
естетичному вихованню учнів;



-  Моделі  годинників  зацікавлюють  дітей   при  визначенні  часу,
розв’язанні задач, при роботі з іменованими одиницями;

- Терези з набором важків, грошові знаки, математичний планшет - при
розв’язуванні  задач  на  знаходження  маси,  при  вивченні  теми  «Ціна.
Кількість. Вартість.»

-  Танграм  (7  дощечок  майстерності)  розвиває  в  учнів  логіку  та
кмітливість.  З  7  частинок  танграма  можна будувати  різні  фігурки  тварин,
птахів,  моделі  літака,  будинка  та  багато  іншого,  розвиваючи  при  цьому
фантазію учнів.

- Набір моделей геометричних тіл та фігур є доцільним на різних уроках,
наприклад, при знаходженні периметра, побудові геометричних фігур.

- Магнітний конструктор сприяє розвитку моторики пальців рук учнів,
захоплює дітей, допомагає дитині дорослішати і пізнавати зовнішній світ.

- Дитячі мікроскопи  знайомлять учнів з чудесами мікросвіту;
-  Муляжі «Овочі  та фрукти» доречні  на уроках української  мови при

вивченні частин мови, зокрема, прикметника;
- Глобус,  телурій (при вивченні зміни пір року та зміни дня та ночі),

колекція «Корисні копалини», модель  «Будова рослини», колекція «Розвиток
комах», фартух «Будова внутрішніх органів людини» захоплюють дітей  на
уроках «Я досліджую світ» та в позаурочний час.

-  Віяла  «Дорожні  знаки»  зацікавлюють  учнів  при  вивченні  правил
дорожнього руху, проведенні виховних годин та уроках «Я досліджую світ».

-  Набір  для  експериментів  «Юний  хімік»  та  «Ботанічний  сад  у  вас
вдома» вчителі планують використати у цьому семестрі.

У  той  же  час  не  достатньо  використовуються  планшети,  документ-
камери в освітньому процесі.

Під  час  занять  у  1-их  та  2-их  класах  педагоги  продемонстрували
обізнаність з нормативними та методичними документами щодо організації
освітнього процесу в Новій українській школі, зокрема організації групової,
дослідницької діяльності учнів. Учителі застосовують організаційні ротаційні
системи  «Щоденні  5»  (читання  і  письмо)  і  «Щоденні  3»  (математика),
використовують  конструктори  LEGO  в  освітньому  процесі  НУШ.  Для
формування  навичок  критичного  мислення  з  учнями  проводять  різні
інтерактивні вправи. 

Відвідані  уроки  підтвердили,  що  вчителі  початкових  класів  доцільно
визначають  та  належно  реалізують  навчальні,  виховні  та  розвивальні
завдання.  

Учителі  Ортікова С. В.,  Панькова С. В.,  Запрягайло Н. А.,
Ніколаєнко О. С. володіють методичною підготовкою достатнього рівня, що
дає  змогу  проводити  уроки  з  високим  темпом,  оптимально  застосовувати
словесні  (розповідь,  пояснення,  бесіди),  наочні,  фронтальні,  індивідуальні
форми  навчальної  роботи  з  учнями,  раціонально  використовувати  кожну
хвилину уроку.

Учителі  початкових  класів  Куценко Ю. В.,  Санжаревська А. І.  творчо
використовують  інтерактивні  методи  навчання,  ігрові  моменти  на  уроках,
проводять  диференціацію та  індивідуалізацію навчальної  діяльності  учнів,



достатню увагу приділяють  розвитку творчого мислення та фантазії учнів,
практичних умінь і навичок.

Вчителі початкових класів Барбіна Ю. О., Котенко С. О. на достатньому
рівні  використовують  вправи  розвиваючого  характеру,  групові  форми
роботи.  Але  на  відвіданих  уроках   вправи  добиралися,  не  враховуючи
повною мірою вікові особливості учнів.

Щоденні  вітання,  цікаве  подання  потижневого  матеріалу,  групова
робота, ігри та завдання розвивального характеру, диференційований підхід
до кожного учня,  що вчителі  використовують під  час  ранкових зустрічей,
допомагають  згуртувати  дитячий  колектив,  сприяють  розвитку  навичок
спілкування,  логічного мислення молодших школярів,  їхньої  творчої  уяви,
самостійності.

Учителі  закладів  загальної  середньої  освіти  дотримуються  правил
техніки безпеки під час проведення навчальних занять та у позаурочний час.
У  всіх  закладах  затверджено  план  заходів  щодо  запобігання  насильству,
булінгу (цькуванню, кібербулінгу) тощо. На сайтах оприлюднено процедуру
реагування на доведені випадки булінгу. Але все більше питань потребують
посиленої  уваги  для  створення  безпечного  середовища  у  закладі  освіти:
протидія  торгівлі  людьми  та  домашньому  насильству,  профілактика
правопорушень,  наркоманії,  суїцидальної  поведінки  (участь  у  небезпечних
квестах),  формування медіагромотності  учасників  освітнього  процесу.  Але
лише у Лікарському НВК викладається спецкурс «Захисти себе від ВІЛ», у
Миколаївському  НВК  практичним  психологом  пройдено  тренінг-курс  з
основ медіації.  На жаль,  у  жодному із  закладів  загальної  середньої  освіти
ОТГ не впроваджуються відновні практики та профілактичні програми.  

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є
педагогіка  партнерства,  яка  ґрунтується  на  тісній  співпраці,  спілкуванні,
взаємодії   між  учнем,  учителем  і  батьками.  Утілюючи  ідеї  педагогіки
партнерства,  вчителі  використовують  у  своїй  роботі  не  тільки  стандартні
методи організації  освітнього  процесу,  а  й  будують навчання  і  виховання
таким  чином,  щоб  дитина  була  постійно  залучена  до  спільної  діяльності.
Також важливу роль у роботі вчителя відіграє активна співпраця з батьками
та  підтримка  адміністрації  школи.  Об’єднання  зусиль  учителів  і  батьків
сприяє  особистісному  зростанню  дитини  і  полегшує  засвоєння  матеріалу.
Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з учителем,
дитина бачить,  що всі  значимі  для неї  дорослі піклуються про неї.  Відтак
зростає мотивація до навчання, самоповага.

Одним  із  пріоритетних  напрямів  освітньої  політики  нашої  країни
сьогодні є інклюзивна освіта, яка реалізує доступ до одержання освіти дітям з
особливими  освітніми  потребами  за  місцем  проживання  та  створення
необхідних умов для успішного навчання всіх без винятку дітей, незалежно
від їхніх індивідуальних особливостей, психічних та фізичних можливостей. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на
освіту, їх соціалізації та інтеграції у суспільство у трьох закладах загальної
середньої  освіти організовано інклюзивне навчання (Лікарський НВК  – 4
клас (1 учень); Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 1 клас (1 учень) та  7 клас



(1 учениця); Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 8 клас (1 учень)). Видано
накази  про  організацію  інклюзивного  навчання  та  створення  команди
психолого-педагогічного  супроводу,  враховуючи  чинне  законодавство
(постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  15.08.2011  №  872  «Про
затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних  закладах»,  №  1324  –  VІІ  від  5  червня  2014  року,  Постанова
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 № 588 «Про внесення змін до
Порядку  організації  інклюзивного навчання  у загальноосвітніх  навчальних
закладах»,  закон  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про
освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами
до освітніх послуг» від 23 травня 2017 року № 2053-VIII, закон України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими
освітніми потребами до освітніх послуг» від 06 вересня 2018 року № 2541-
VIII,  наказами  Міністерства  освіти  і  науки  України   «Про  затвердження
типового  переліку  спеціальних  засобів  корекції  психофізичного  розвитку
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та
спеціальних класах закладів загальної середньої освіти» від 23.04.2018 №414,
«Про  затвердження  Примірного  положення  про  команду  психолого-
педагогічного  супроводу  дитини  з  особливими  освітніми  потребами  в
закладах  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти»  від  06.08.2018  №609,
«Деякі  питання  щодо  створення  у  2019/2020  н.  р.  безпечного  освітнього
середовища,  формування  в  дітей та  учнівської  молоді  ціннісних життєвих
навичок» Лист МОН №-1/9-414 від 27.06.2019, Методичні рекомендації щодо
організації  навчання  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  в  закладах
освіти в 2019-2020 н.р. Лист МОН № 1-9-498 від 05.08.2019 та ін.). Створено
банки   даних  дітей  з  особливими  освітніми  потребами.  У  кожному
інклюзивному класі введено посади асистента вчителя з розрахунку: 1 ставка
на кожен інклюзивний клас. 

У закладах освіти для учнів з ООП розроблено індивідуальні програми
розвитку.  Корекційно-розвиткові  заняття  з  учнями  проводяться  з
урахуванням індивідуальних особливостей дітей, вимог Типових навчальних
планів та рекомендацій Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр
Сумської районної ради Сумської області». Їх проводять педагоги, які мають
спеціальну  освіту  відповідно  до  індивідуального  розкладу.   Документація
асистента вчителя ведеться відповідно до посадових обов’язків, оформлено
портфоліо дітей з ООП. Поряд із цим, в організації інклюзивного навчання є
ряд недоліків та проблемних питань. Портфоліо оформлено лише формально
у Лікарському НВК та Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, воно не дає змогу
прослідковувати  динаміку  у  поведінці  та  розвитку  учня.  Проблемою  є
відсутність усіх необхідних спеціалістів для здійснення корекційних занять у
Лікарському НВК і Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів.

Дорожньою картою освітньої політики в найближчий час є концепція
«Нова українська школа», і нинішня ситуація в реформуванні освітньої галузі
є  шансом  на  вдосконалення     інструментів  здійснення  політики  у  сфері
освіти.



У 2020-2021 навчальному році зусилля відділу освіти, молоді та спорту
будуть  спрямовані  на  подальше  зміцнення  матеріально-технічної  бази
закладів освіти, зокрема створення середовища НУШ у кабінетах 1-х класів,
медіатек та ресурсних кімнат, запровадження системи безпечного харчування
(системи НАССР) та оновлення обладнання харчоблоків.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Довідку «Про результати моніторингу ефективності функціонування

освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ у закладах освіти
Миколаївської сільської ради» взяти до відома.

2. Директорам закладів загальної середньої освіти:
2.1.Продовжувати  роботу  щодо  створення  розвивального  освітнього

середовища у закладах освіти.

Термін: до 01.09.2020
2.2. З  метою  об’єктивного  оцінювання  розвитку  дітей  з  особливими

потребами створити та систематично поповнювати портфоліо даної категорії
учнів.

Термін: до 27.03.2020
2.3.Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та

позашкільних  заходів  з  урахуванням  їхніх  інтересів,  нахилів,  здібностей,
побажань індивідуальних особливостей навчально – пізнавальної діяльності
та стану їх здоров’я.

Термін: постійно
2.4.Забезпечити  можливість  функціонування  шкільної  служби

порозуміння та профілактичних програм («Дорослішай на здоров’я!», «Я –
моє здоров’я – моє життя», «Рівний - рівному», «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція»)

Термін: до 01.09.20



Додаток 4
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
25.03.2020 № 37-ОД

Рішення №4 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 25 березня 2020 року 

Про  створення  безпечного
середовища  та  профілактику
правопорушень  і  запобігання
проявам  насилля,  булінгу
(цькування)  у  закладах  загальної
середньої освіти

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора  Миколаївського
НВК  Воду  А.  О.  та  співдоповідачів  (Крамаренко  А.  І.,  Куценко  Л.  Ф.,
Простатіну  О.  О.)  про створення  безпечного  середовища  та  профілактику
правопорушень  і  запобігання  проявам  насилля,  булінгу  (цькування)  у
закладах загальної середньої освіти, колегія відзначає:

У Миколаївському НВК правовиховна робота планується і проводиться
згідно комплексу організаційно-педагогічних і науково-методичних заходів,
спрямованих  на  виконання  нормативно-правових  документів:  Закону
України  «Про  загальну  середню  освіту»,  Концепції  національно-
патріотичного  виховання,  Концепції  превентивного  виховання  дітей  та
молоді,  Концепції  формування  позитивної  мотивації  на  здоровий  спосіб
життя у дітей та молоді.

З  метою  формування  правової  культури  та  попередження
правопорушень  серед  учнів  у  річному  плані  закладу   освіти  передбачено
проведення заходів з профілактики правопорушень та правового виховання,
організовано роботу шкільної Ради профілактики правопорушень.

Робота  педагогічного  колективу  щодо  попередження  злочинності  та
правопорушень серед учнів планується щорічно та поєднується з системою
всієї виховної роботи у закладі. 

Щомісячно  на  нарадах  при  директорові  розглядається  питання  про
роботу з деструктивними сімя'ми, учнями з девіантною поведінкою.

У грудні 2019 року розглядалося питання «Про систему роботи класних
керівників  ,  учителів  з  попередження  правопорушень  і  злочинності,
наркоманіїї та СНІДу».

Питання правової роботи в закладі освіти  планувалося розглянути на
засіданні  педагогічної   ради:  «Про  роботу  класних  керівників  по
профілактиці правопорушень в учнівському середовищі».

В  основі  правовиховної  роботи  лежить  реалізація  практично  всіх
напрямів виховання підростаючого покоління.



На  основі  річного   плану  роботи  на  2019-2020  навчальний  рік,
затвердженому на засіданні педагогічної ради школи,  розробляються плани
роботи за місяцями, кожен з яких передбачає такі напрямки роботи:

профілактична робота;
індивідуальна робота;
заходи шкільної Ради профілактики щодо превентивного виховання;
заходи щодо запобігання  насильству  та  формування  ненасильницьких

моделей поведінки серед учнів;
робота з батьками;
соціально-психологічна робота.
Стан злочинності та правопорушень серед учнів аналізується щорічно.
Важливу  роль  в  організації  правової  роботи  здійснює  шкільна

Ради профілактики. Щорічно видається наказ про відновлення роботи Ради
пофілактики. 03.09.2019 року виданий наказ «Про відновлення роботи Ради
профілактики правопорушень серед учнів у 2019 / 2020 навчальному році».

На засіданнях Ради профілактики розглядаються різноманітні питання:
ведення  обліку  відвідування  учнями  школи;  взяття  на  облік  учнів,  що
систематично  порушують  Правила  для  учнів;  закріплення за  учнями,
схильними  до  правопорушень,  наставників  з  числа  педагогів  та  учнів;
проблеми правильного використання учнями вільного часу.

Кожне з цих питань потребує  клопіткої  роботи протягом навчального
року,  координації  всіх  служб  школи,  зв’язку  з  державними  органами  і
громадськими організаціями.

З початку 2019-2020 навчального року  відбулися  4 засідання Ради з
профілактики  правопорушень.  Протоколи  засідань  Ради  профілактики  є  в
наявності.

Правопросвітницька  робота  з  учнями  здійснюється  у взаємодії
педагогічного  колективу з  іншими  зацікавленими  структурами,  а
саме  з Ювенальною поліцією Сумського РВП ГУНП Сумській обл.

Під час зустрічей проведено бесіди з учнями на правовиховну тематику.
У  плані  виховної  роботи  заплановані  та  проведені  заходи  щодо

покращення стану правовихоної роботи серед учнів. Так в закладі проведено:
 Всеукраїнський тиждень права;
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» ;
 рейд «Урок»;
Всеукраїнський  тиждень з протидії булінгу та насильству
З 2019 року заклад освіти бере участь у правопросвітниць.кому проекті

«Я маю право». До зазначеного проекту залучено учнівський та педагогічний
колективи.

Постійно  поновлюється  куточок  правової  освіти,  де  розміщуються
матеріали з правового виховання.

Важливе  місце  у  системі  профілактики  правопорушень  серед  учнів
відводиться роботі з батьками.Тому педагогічний колектив  приділяє велику
увагу правовій освіті батьків. Система роботи з батьками є багатогранною,
послідовною,  містить  індивідуальні  і  групові  форми,  традиційні  та
інноваційні технології.



Класні керівники протягом вересня – жовтня (потім – протягом року, за
необхідністю, окремі сім’ї) відвідують учнів вдома, знайомляться зі станом
матеріально-побутових  умов,  проводять  бесіди  з  батьками  та  членами
родини,  складають  відповідні  акти  обстежень.  Особливо  така  форма
діяльності  класних  керівників  стосується  кризових  сімей,  де  можуть
виникати  проблеми  у  вихованні  дітей.  З  батьками  проводяться  бесіди
роз’яснювального характеру про недопущення неналежного виконання ними
батьківських обов’язків по відношенню до своїх дітей.

Ще один важливий напрям роботи по профілактиці правопорушень – це
загальношкільні батьківські збори.

На  загальношкільних  батьківських  зборах,  засіданнях  Ради  школи  та
загальношкільного  батьківського  комітету  розглядалися  питання:  про
організацію  зайнятості  дітей  у  період  канікул,  про  дозвілля  учнів,
спілкування між собою, користування Інтернетом, користування телефонами,
перебування у громадських місцях та ін.

З метою запобігання дрібним правопорушенням  дітей під час канікул
розроблена «Пам`ятка на канікули».

У  закладі  освіти  розроблено  план  проведення  лекторію  педагогічних
знань для батьків на 2019-  2020 навчальний рік,  заплановані  теми лекцій:
«Булінг  як  соціальна  проблема,  попередження  та  шляхи  її  вирішення  »,
«Потреби  та  інтереси  підлітків.  Спілкування  підлітків  з  дорослими  та
ровесниками», «Роль сім’ї у професійному самовизначенні підлітка».

Наказом  директора  поновлено  роботу  громадського  наркологічного
посту.  Складено  план  роботи  наркологічного  посту  на  2019  –  2020
навчальний рік.

Велика кількість дітей у закладі  освіти залучена до роботи в шкільних
гуртках  та  гуртках  БДЮ  ,  що  працюють  при  школі. Цінність  гурткової
роботи полягає в тому, що вона, в деякій мірі, вирішує проблему організації
вільного  часу  школярів,  задовольняє  їх  різноманітні  інтереси,  активізує
пізнавальну діяльність школярів, тощо.

Станом на 31.03.2020 року в закладі  освіти учнів, що знаходяться на
внутрішкільному обліку-  2 ( учні ромської національності за систематичні
пропуски  занять  без  поважної  причини)  ,   на  обліку Ювенальної  поліції
Сумського РВП ГУНП -  не зареєстровано.

На  виконання  Закону  України  від  18  грудня  2018  № 2657-VІІІ  «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)»,  на веб-сайті закладу розміщені  план заходів, спрямованих на
протидіюбулінгу,   процедура подання учасниками освітнього процесу заяв
про  випадки  булінгу  в  закладах  освіти,  порядок  реагування  на  доведені
випадки  цькування.  Створений  банк  даних  дітей  «зони  ризику»,  ведуться
індивідуальні  картки  та  реалізовується  програма  психолого-педагогічного
супроводу дітей «групи ризику». 

На  виконання  наказу  по  школі  №  73  –  од  від  30.08.2019  р.  «Про
організацію роботи педагогічного колективу із запобігання булінгу та будь-
яких  проявів  насилля  та  жорстокості  по  відношенню до  неповнолітніх»  у



Миколаївському  НВК  постійно  проводиться  робота  щодо  профілактики
насильства у шкільному середовищі.  

Практичний психолог проводить:
- консультації для класних керівників та вихователів;
 - анкетування вчителів та учнів, 
 -  здійснюється  просвітницька  робота:  організований   перегляд

відеофільму  «Булінг у школі та  як  з  ним  боротися  –  говоримо  з
Уповноваженим Президента України..»; 

-тренінг  щодо  запобігання  цькуванню  (  «Безпечна  школа.  Маски
булінгу»).

Психолог   Миколаївського  НВК  співпрацює  з  батьками  щодо
попередження,  профілактики  та  своєчасного  виявлення  насильства  у
шкільному  середовищі.  Проводиться  консультування  батьків  як
індивідуально, так і під час класних та загальношкільних батьківських зборів.
Проведений тренінг «Круглий стіл для батьків: «Поговоримо про булінг та
кібербулінг»;  лекції  для  батьків  «Попередження  насильства  в  сім’ї»,
«Психологічне насильство у стосунках з дітьми», «Насильство в сім’ї». 

Психолог школи співпрацює з місцевою службою у справах дітей. 
 За період з 03.09.2019 по 31.03.2020 р проведені такі заходи:
 Круглий стіл «Що псує стосунки між людьми?»;
 Виховні заходи: «Толерантність людини - найважливіша умова миру

і  злагоди  в  сім’ї,  колективі,  суспільстві»,   «Булінг  -  прояв  насильства  у
школі»;

 Акція «16 днів проти насилля».
 Тренінги («Світ без насильства», «Як навчитися безпечної поведінки

в Інтернеті»,  
 Майстер – клас «Павутинка дружби».
 Анкетування учнів.
 Перегляд  відеофільмів  та  презентацій  «Булінг  у  школі»,

«Кібербулінг, або агресія в Інтернеті»
 Перегляд  відеороликів  «Нік  Вуйчич  про булінг у школі»,

«Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг»).
Психолог  закладу  працює  також  із  вихованцями  ДНЗ.  Проводяться

консультації для батьків та вихователів. З дітьми, у яких проявляться агресія,
проводяться індивідуальні заняття,

Для усіх дітей проводяться  ігри та моделювання ситуацій ( навчальна
гра  «Любій малечі  про серйозні  речі»);  перегляд   мультфільмів  для  дітей
молодшого віку.

За період з вересня 2019 р. по березень 2020 р. у закладі освіти випадків
насильства зареєстровано не було.

У  Лікарському  НВК  освітнє  середовище  школи  –   це  місце,  де:
зустрічаються і взаємодіють не лише учні та вчителі, а й батьки, мешканці
району, гості  школи відбуваються не лише уроки, цікаві зустрічі,  свята та
концерти, але й лекції, семінари, тренінги тощо . 

Вітчизняні  та  закордонні  науковці  й  практики  трактують  освітнє
середовище, як: частину життєвого,  соціального середовища людини, що є



сукупністю  всіх  освітніх  чинників,  які  безпосередньо  чи  опосередковано
впливають на особистість у процесах навчання, та виховання. 

Що таке безпечне освітнє середовище? Відсутність єдиного визначення
поняття  «безпека  освітнього  середовища»  зумовлена  існуванням  різних
підходів  до  розуміння  його  сутності.  Йдеться  і  про  психологічний,  і  про
екологічний, і про інформаційний аспекти цього поняття.

Так,  дослідники,  які  вивчають  коло  проблем,  пов’язаних  з  питанням
психологічної  безпеки  освітнього  середовища,  вважають,  що
психотравмуючі ситуації прямо чи опосередковано впливають на фізичне і
психічне здоров’я особистості

До  психотравмуючих  ситуацій  у  навчальному  процесі  освітнього
закладу можна віднести: 

 конфлікти у стосунках вчитель – учень, учень–учень, учень – батьки
тощо;

 проблема адаптації в освітньому середовищі;
 атмосфера конкуренції між однолітками;
 надмірна вимогливість педагогів тощо.
Якщо взяти до уваги екологічний аспект безпеки освітнього середовища,

то  тут  варто  звернути  увагу  на  дослідження  Світлани  Совгіри  (наукове
дослідження   «Формування  і  розвиток  екологічної  свідомості  учнів
загальноосвітньої  школи»),  яка  під  екологічно  безпечним  освітнім
середовищем  розуміє  «систему  психолого-педагогічних  умов,  впливів  і
можливостей,  які  забезпечують  захищеність  особистості  від  негативного
впливу  екологічних  факторів,  що  визначають  оптимальність  взаємодії  зі
світом природи» . 

У  змісті  навчальних  предметів  має  переважати  матеріал  про  правила
поведінки в природі, проводитися посильна природоохоронна робота, тому
зв’язок  дітей  з  природним оточенням  має  проходити  у  вигляді  подорожі,
туристичного  походу,  екскурсії.  Залучення  учнів  до  виконання  таких
конкретних природоохоронних заходів, як здійснення моніторингу довкілля,
екологічні  конкурси,  вікторини,  ігри,  виконання  творчих  завдань
екологічного спрямування дозволять учителеві найкраще виявити пізнавальні
екологічні інтереси школярів. 

Не  менш  важливим  є  й  інформаційна  частина  безпеки  освітнього
середовища,  яка  через  застосування  інформаційно-комунікаційних
технологій  в  освіті  здійснює  масовий,  глобальний  вплив  на  особистість  .
Серед  негативного  впливу  інформації  на  сучасне  освітнє  середовище:
відсутність  належних  механізмів  контролю  якості  інформації̈,  доступної
через  сучасні  телекомунікаційні  технології,  що  породжує  проникнення  в
освітній простір великого обсягу недостовірної інформації; неконтрольоване
проникнення інформації сумнівного, агресивного змісту, яка може сприяти
виникненню насильства, булінгу, кібербулінгу тощо.

Стратегія безпечного освітнього середовища:
• порядок повідомлення та втручання, де поетапно зазначено,  що слід

робити,  коли дитина стала  жертвою насильства  або її  безпеці  загрожують
незнайомі люди, члени родини чи працівники закладу;



• правила захисту особистих даних, які визначають методи збереження
та поширення інформації про дітей;

• правила захисту зображень дітей, які  визначають, як можна знімати
дітей на фото або відео та поширювати їх зображення;

• правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих
матеріалів,  розміщених  у  ній,  включно  з  призначенням  особи  або  осіб,
відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі.

•  принципи безпечних  відносин між працівниками закладу  та  дітьми,
включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з
дітьми.

Освітнє  середовище  має  бути  безпечним,  мобільним,  створеним  і
батьками, і вчителем, і дітьми. 

Безпечне освітнє середовище – це стан освітнього середовища, в якому:
наявні  безпечні  умови  навчання  та  праці,  комфортна  міжособистісна
взаємодія,  що сприяє емоційному благополуччю учнів,  педагогів і  батьків,
відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання,
а  також дотримано прав і  норм фізичної,  психологічної,  інформаційної  та
соціальної безпеки кожного учасника навчально-виховного процесу. 

Зважаючи на вищесказане та на виконання листа МОНу № 1/9-414 від 27
червня  2019  року  «Про  деякі  питання  щодо  створення  у  2019/2020  н.  р.
безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді
ціннісних  життєвих  навичок»  (режим  доступу
https://imzo.gov.ua/2019/07/02/lyst-mon-vid-27-06-2019-1-9-414-deiaki-pytannia-
shchodo-stvorennia-u-2019-2020-n-r-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-
formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/)  у
нашому  закладі  освіти  продовжено  роботу  ради  профілактики
правопорушень (далі Рада) , яка покликана об'єднати зусилля педагогічного,
учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної
служби школи в  створенні  єдиної  системи  роботи  з  профілактики
бездоглядності  та  правопорушень у школі,  координувати дії  педагогічного
колективу з роботою районної структури і громадських організацій, працює з
дітьми,  підлітками та  їх  батьками.  Робота  Ради  затверджена  Положенням.
Відповідно  до  Положення  проведено  аналіз  роботи   ради  за  минулий
навчальний  рік, складено план роботи та план засідань ради на поточний
навчальний рік. 

На жаль, серед здобувачів освіти Лікарського НВК є 1 учень 11 класу
Березюк А., який скоїв злочин і знаходиться на внутрішкільному обліку, як
схильний до правопорушень. За ним закріплено громадського наставника, з
числа педагогічних працівників, яка є класним керівником хлопця Шмакова
О.Л. Відповідно до наказу, громадський наставник контролює відвідування
учнем  закладу  освіти,  розробила  плани індивідуальної  роботи  з  учнем  на
2019/2020  навчальний  рік.,  надає  звіти  в  письмовій  формі  про  проведену
індивідуально-корекційну  роботу  з  формування  соціально-нормативної
поведінки в учнів та її результативність. 

Одним із важливих питань створення безпечного освітнього середовища
є профілактика насилля та запобігання поширенню булінгу у закладі освіти.



Профілактика насильства, зокрема булінгу – завдання, яке стоїть перед
адміністрацією,  педагогами  та  психологом  НВК.  Ми  повинні  донести  до
дитини розуміння того, що насилля є порушенням прав людини, а відтак -
попередити його через організацію якісного навчання та  змістового дозвілля.
Так,  питання  булінгу  розглядалися  під  час  проведення  тижня  з  протидії
булінгу,  на  засіданні  методичного  об’єднання  класних  керівників,  на
батьківських зборах, а також  у рамках акції «16 днів проти насильства» (25
листопада  –  10  грудня).  Дати  початку  та  завершення  кампанії  вибрані  не
випадково.  Вони  створюють  символічний  ланцюжок,  поєднуючи  заходи
проти насильства, боротьби зі СНІДом, рабством та дій щодо захисту прав
людини,  підкреслюючи,  що  будь-які  прояви  насильства  над  людиною є
порушенням.  Така  широка  тематика  дозволяє  підібрати  єдино  правильні
форми тематичних заходів для дітей та учнівської молоді, враховуючи вікові
характеристики.  Це  і  конкурси  малюнків,  і  години  спілкування,  тренінги,
уроки-диспути,  батьківські  лекторії,  ділові  ігри,  заняття  з  лідерами
учнівського самоврядування і багато інших сучасних форм роботи з учнями,
які  забезпечать  формування  ключових  компетентностей  та  розвиток
критичного  мислення.   Питання  булінгу,  план  роботи  та  зразок  заяви
висвітлені  на  сайті  Лікарського  НВК  (режим  доступу
http://likarnvk.klasna.com/ru/site/parents-info.html).

У  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  з  метою  створення  безпечного
освітнього  середовища  запроваджено  комплексний  підхід  у  сфері
запобігання та протидії проявам булінгу (цькування). Адміністрацією закладу
здійснено перевірку приміщень і пришкільних територій з метою виявлення
місць, які можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу
(цькування),  насильства  та  ін.,  а  також,  організовано  заходи  безпеки
(чергування,  спостереження  за  місцями  загального  користування  (їдальня,
коридори, роздягальня, ігровий майданчик, шкільне подвір’я).

З  метою  попередження  правопорушень,  бездоглядності  та  створення
безпечного  освітнього  середовища  у  Северинівській  ЗОШ  створено  Раду
профілактики правопорушень,  на  засіданнях  яких  розглядається  поведінка
учнів  «групи  ризику»,  проводиться  профілактична  робота  з  дітьми  та  їх
батьками.  Розроблені  перспективні  плани роботи  ради.  Сплановані  заходи
правової освіти,  лекторії правових знань для учнів та батьків.  В наявності
соціальні паспорти класів, школи, створено банки даних на учнів та сім’ї, які
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  дітей  «групи ризику»,  плани
заходів  реагування  до  батьків,  які  неналежним  чином  виконують  свою
виховну функцію. 

Педагогічним колективом Северинівської школи забезпечено виконання
законодавства  щодо  обліку  та  аналізу  відвідування  навчальних  занять
учнями, зокрема, схильними до пропусків занять та скоєння правопорушень.
У  школі  ведеться  журнал  обліку  відвідування,  де  класними  керівниками
після першого уроку фіксується кількість відсутніх та причини їх відсутності.
Причини пропусків занять  негайно з’ясовуються,  підтримується постійний
зв’язок  з  батьками.  Щочетверга  адміністрація  школи  подає  узагальнену
інформацію щодо відвідування учнями навчальних занять до відділу освіти.

http://likarnvk.klasna.com/ru/site/parents-info.html


Також  у  школі  проводяться  рейди,  під  час  яких  виявляються  учні,  які
систематично запізнюються на уроки або відсутні на першому уроці. Із цими
учнями  та  їх  батьками  проводяться  роз’яснювальні  бесіди  щодо
неприпустимості  порушення  шкільного  розпорядку.  Кожним  класним
керівником  заведено  журнал  обліку  медичних  довідок  та  пояснень  від
батьків, що підтверджують відсутність учнів у школі з їх відома. 

На початку  2019/2020 навчального року у  школі  проведено:  Тиждень
права приуроченого до Дня знань, Всеукраїнський тиждень протидії булінгу,
тиждень правознавства, Всеукраїнський тиждень права, щорічну акцію «16
днів  проти  насильства».  Проводяться  індивідуальні  бесіди  з  учнями,
схильними до правопорушень. 

На належному рівні у школі організовано дозвілля у позаурочний час.
Проводяться  різноманітні  виховні  заходи,  працюють  гуртки,  сплановано
спортивні та туристичні змагання, діє волонтерський загін. 

Організована  відповідна  профілактична  робота  й  органів  учнівського
самоврядування. У даному напрямку діє комісія дисципліни та порядку, яка
здійснює  рейди-перевірки:  по  дотриманню  школярами  єдиних  вимог  до
учнів;  «Поведінка  учнів  на  перервах»,  бесіди  з  учнями,  схильними  до
правопорушень, профілактичний рейд «Урок».

 Значну  увагу  щодо  попередження  насильства  та  жорстокості  в
учнівському  середовищі  приділяє  практичний  психолог,  робота  якого
ведеться відповідно до річних планів та планів заходів щодо профілактики
насильства,  булінгу  та  правопорушень.  Психологом  здійснено  вивчення
індивідуальних  особливостей  здобувачів  освіти,  які  мають  проблеми  в
поведінці,  спілкуванні  з  оточуючими.  За  результатами діагностики надано
рекомендації  педагогічним  працівникам  щодо  організації  роботи  із  цією
категорією  дітей,  проведено  індивідуальне  консультування  учасників
освітнього  процесу.  У  школі  запроваджено  консультаційні  години  у
практичного психолога, скринька довіри. 

З  метою  формування  навичок  відповідальної  поведінки,  ефективної
взаємодії в учнівських колективах, профілактики конфліктності, насильства,
розвитку  умінь  керувати  своїми  емоційними  станами  практичним
психологом  проведено  практичні  заняття,  тренінги,   засідання  у  форматі
«круглого столу» (виховні заняття з елементами тренінгу на тему: «Ми проти
насилля!»;  години  спілкування  «Не  допускай  проявів  булінгу  над  собою.
Допоможи  другу»;  тренінгові  заняття  «Скажемо  «Ні!»  насильству  в
шкільному  колективі»;  виховні  години  «Вчимося  протидіяти  насильству»,
«Не  допускай  насилля  над  ближнім»,  «Що  робити,  коли  тебе  ображають
дорослі»;  конкурси  малюнків  («Світ  без  насильства»,  «Ми  проти
насильства», «Я маю право», «Стоп Булінг», «Ні, насильству в сім’ї!»). 

Розроблено, затверджено відповідними наказами та оприлюднено плани
заходів,  які  пов’язані  з  запобіганням  та  протидією булінгу  (цькуванню)  в
закладі  освіти.  У  плані  заходів  включено:  тренінги,  тематичні  зустрічі  та
заняття, круглі столи, бесіди, консультації, спільні перегляди та обговорення
тематичних  відеосюжетів  усіма  учасниками  освітнього  процесу  щодо



ненасильницьких  методів  поведінки  та  виховання,  вирішення  конфліктів,
управління власними емоціями та подолання стресу тощо.

Організована  робота з батьками щодо роз’яснення наслідків жорстокого
поводження з дітьми, а також з особами, що становлять найближче оточення
дитини,  яка  постраждала  від  жорстокого  поводження  або  потерпає  від
реальної  загрози  його  вчинення.  Забезпечено  проведення  шкільних
батьківських зборів та лекторіїв на тему: «Взаємодія сім’ї і школи-запорука
успішного навчання і  виховання. Єдині вимоги у вихованні»,  «Батьківське
щастя:  виховання  без  насильства».  Питання  роботи  щодо  запобігання
дитячого  травматизму,  охорони  життя  і  здоров'я  учнів,  відповідальності
батьків  за  дотриманням  контролю  за  дітьми  в  позаурочний  час
обговорювалося теж на батьківських зборах. Бесіди з батьками «Батьківське
щастя: виховання без насильства», «Попередження насильства в сім’ї».

Адміністрацією закладу проведена робота щодо оприлюднення на сайті
школи, дошці оголошень інформації про:

 правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти;
 план  заходів,  спрямованих  на  запобігання  та  протидію  булінгу

(цькуванню);
 процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки

булінгу (цькування) в закладі освіти;
 порядок  реагування  на  доведені  випадки  булінгу  (цькування)  в

закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до нього; 
 алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати

на      вчинення домашнього насильства щодо дитини; 
 телефони  довіри,  зокрема  дитячої  лінії,  гарячої  телефонної  лінії

щодо булінгу, гарячої лінії з питань запобігання насильству тощо.
Питання  щодо  створення  безпечного  середовища  та  профілактику

правопорушень  і  запобігання  проявам  насилля,  булінгу  (цькування)  у
Северинівській ЗОШ розглядалося на засіданнях педагогічних рад: 

 протокол №2 від 25.10.2019р. «Про роботу з формування безпечного
середовища в навчальному закладі (КБОС)»;

 протокол  №3  від  03.01.2020р.  «Про  формування  безпечного
освітнього простору, запобігання булінгу в Новій українській школі». 

На нарадах при директорові розглядалися наступні питання:
- Про стратегію і  тактику взаємодії школи  і  сім'ї  у  вихованні  особи

школяра (відкритий діалог).
- Про проведення  інформаційно-освітньої роботи з питань запобігання

вживанню  учнями  слабоалкогольних  та  алкогольних  напоїв,  наркотичних
засобів, психотропних речовин.

На засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників: 
Схильні до правопорушень діти поруч з вами. Індивідуальна робота з

даною категорією дітей.
Про  стан  роботи  із  запобігання  торгівлі  людьми,  профілактики  та

протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління.
Розгляд педагогічних ідей щодо підвищення позитивної мотивації учнів

до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків.



Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості
школяра.

У Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів відповідно до Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальноїсередньої освіти «Нова
українська  школа» на  період  до 2029  року,  яка  схвалена  розпорядженням
Кабінету  Міністрів  України  від  14  грудня  2016  р.  №  988-р,  Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 №64, листа Міністерства
освіти  і  науки  України  від  07.08.2018  №1/9-486  «Про  деякі  питання
організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя
дитини у 2019/2020 навчальному році» діяльність закладу освіти спрямована
на виконання таких завдань:

–  формування  в  учнів  компетентностей,  важливих  для  успішної
соціалізації особистості;

–  впровадження  демократичної  культури,  захист  прав  дитини  і
формування демократичних цінностей;

–  запобігання  та  протидія  таким  негативним  явищам  серед  дітей  та
учнівської молоді як насильство, кібертретирування, булінг тощо;

– формування  у  дітей  і  підлітків  життєвих  навичок  (психосоціальних
компетентностей),  які  сприяють  соціальній  злагодженості,  відновленню
психологічної рівноваги;

–  запобігання  та  протидія  торгівлі  людьми,  формування  у  школярів
таких  життєвих  навичок,  як  спілкування,  прийняття  рішень,  критичне
мислення,  управління  емоціями,  стресами  та  конфліктними  ситуаціями,
формування цінностей та набуття відповідних компетентностей;

– формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних
орієнтирів з метоювиховання національно свідомої, духовно багатої, фізично
досконалої особистості;

–  профілактика  девіантної  поведінки,  правопорушень  та  злочинності
серед неповнолітніх;

– профілактика залежностей та шкідливих звичок, пропаганда здорового
способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я як
найвищої соціальної цінності;

–  формування  в  школі  творчого  середовища,  залучення  учнів  в
позаурочний час до занять спортом, творчості, мистецтва, інших громадських
заходів з метою їх позитивної самореалізації, соціалізації;

– розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і батьків на
засадах педагогіки партнерства.

З метою створення безпечного освітнього середовища у 2019/2020 н. р.
здійснюється  ряд  заходів.  Перш  за  все,  заклад  освіти  має  повністю
укомплектовані  первинні  засоби  пожежогасіння,   пандус,  три  запасних
виходи на випадок евакуації. За цей період навчального року проведено три
заходи тренувальної евакуації учнів і працівників школи. З учнями регулярно
проводяться інструктажі з охорони праці і техніки безпеки життєдіяльності:
вступний,  первинний,  цільовий  та  позаплановий.  Дітей  знайомлять  з
інформацією  куточків  цивільного  захисту,  правил  дорожнього  руху,



пожежної безпеки, користування електроприладами, поводження на воді. Є
куточки з  техніки безпеки і  в  кожному навчальному кабінеті.  Уже 2 рази
перед учнями школи і вчителями виступав державний інспектор з нагляду в
сфері пожежної та техногенної безпеки в Сумському районі Чеботарьов С.В. 

Велика  увага  приділяється  інструктажам  з  правил  дорожнього  руху  і
пересуванню на шкільному автобусі під наглядом супроводжуючої особи та
під час екскурсійної поїздки, а також з техніки безпеки під час канікулярного
періоду, поводження на льоду і водоймах, з техніки безпеки на уроках праці і
фізичного виховання тощо.  Записи здійснюються у відповідних журналах
шкільних, класних і учителів-предметників. 

На  початку  навчального  року  адміністрацією  школи  проведено
перевірку приміщень і території закладу освіти з метою виявлення місць, які
потенційно  можуть  бути  небезпечними  та  сприятливими  для  вчинення
булінгу(цькування),  а  також  організовано  заходи  безпеки  (чергування
працівників  школи  в  приміщеннях  і  на  території  закладу;  чергування  по
школі згідно графіка учнів 7-11 класів; спостереження за місцями загального
користування  (їдальня,  коридори,  роздягальня,  ігрові  майданчики,  шкільне
подвір’я) і технічними приміщеннями.

Адміністрація  школи  і  голова  профспілкового  комітету  постійно
здійснюють контроль за виконанням Статуту школи, законодавства України
про  освіту,  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку,  дотриманням
педпрацівниками  норм  педагогічної  етики.  Питання  створення  безпечного
освітнього середовища, профілактики правопорушень і запобігання проявам
насилля, булінгу розглядалися на нараді при директорові (від 19.12.2019 р.),
на засіданнях Ради профілактики правопорушень (12.12.2019 р.), на засіданні
МО класних керівників(від 03.01.2020 р.) .

Це  питання  висвітлено  у  наказах  основної  діяльності:  №74  від
02.09.2019 р. «Про призначення комісії з розслідування нещасних випадків»,
№76  від  02.09.2019  р.  «Про  поновлення  роботи  Штабу  профілактики
правопорушень»,  №  84  від  19.09.2019  р.  «Про  поновлення  роботи
громадського наркопосту», № 103 від 15.10.2019 р. «Про проведення тижня
безпеки життєдіяльності», № 107 від 08.11.2019 р. «Про проведення тижня
знань основ безпеки дорожнього руху», №115 від 28.12.2019 р.  «Про стан
відвідування учнями занять школи за І семестр», №6 від 09.01.2020 р. «Про
першочергові заходи щодо попередження грипу», №9 від 09.01.2020 р. «Про
заборону виходу на кригу», №10 від 09.01.2020р. «Про початок навчального
року в системі цивільного захисту», №13 від 27.01.2020 р. «Про психологічну
адаптацію учнів 1, 5, 10 класів за нових умов навчання», №16 від 05.02.202 р.
«Про профілактику насильства та жорстокості  в  учнівському середовищі»,
№17  від  05.02.2020  р.  «Про  посилення  профілактичної  роботи  з
попередження суїцидальної поведінки неповнолітніх», №28 від 13.03.2020 р.
«Про  запровадження  карантину  в  ЗЗСО»,  №29  від  13.03.2020  р.  «Про
затвердження заходів щодо попередження мосового розповсюдження гострої
респіраторної  хвороби»,  №30  від  13.03.202  р.  «Про  організацію
дистанційного навчання в  ЗЗСО під час  карантину»,  №31 від 13.03.202 р.



«Про затвердження графіка онлайн-навчання для учнів 5-11 класів», №32 від
16.03.2020 р. «Про режим роботи закладу в умовах карантину».

 Протягом навчального року проводяться оперативні, методичні наради з
вивчення  законодавства  України,  інструктивно-методичних,  нормативних
документів  МОН  України,  органів  управління  освітою  з  питань  виховної
роботи  щодо безпеки  й  благополуччя  дитини.  Згідно  графіка  проводиться
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах СОІППО, участь
в районних семінарах, он-лайн освіта тощо.

Практичний  психолог  закладу  стежить  за  створенням  безпечного
психологічно  комфортного  освітнього  середовища  і  непорушенням  прав
учнів,  провадить  психологічну  просвіту  здобувачів  освіти  з  метою
профілактики булінгу в учнівському середовищі(тренінгове  заняття«Булінг
та  кібербулінг.  Твої  дії,  якщо  ти  жертва,  булер,  свідок»з  учнями  5-11кл.;
година  спілкування «Права  дитини:  Знай!  Користуйся»  з  учнями  1-11кл.;
учнівський всеобуч «Безпечний інтернет-простір» 1-5кл.; диспут «Домашнє
насильство:  ознаки,  учасники,  шляхи  отримання  допомоги»  з  5-7  кл.;
презентація  слайдів  з  обговоренням  «Насильство,його  види  та  прояви»  6-
9кл.; перегляд та обговорення відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школі»,
«Булінг - шкільна травля», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з
Уповноваженим  Президента  України..»,  «Зупиніться!!!  Моя  історія  про
булінг і  кібербулінг»  з  учнями  1-11кл.(в  рамках  тематичних  тижнів  та
акцій«16 днів проти насильства», «Квітка доброти» тощо). 

Проведено  Тиждень  запобігання  торгівлі  людьми -  до  Європейського
дня  проти  торгівлі  людьми  (18  жовтня).  У  рамках  тижня  учні  були
учасниками наступних заходів: рольова гра «Сам вдома»(1, 2 кл.), «Безпека
життя» (3-4 класи); бесіда з елементами тренінгу «Торгівля людьми – міф чи
реальність» (9-11 класи); реклама служби невідкладної телефонної допомоги
«Телефон довіри», анонімних кабінетів психологічної допомоги. 

 Просвіта батьків з питань виховання та розвитку дитини, захисту прав
дитини,  формування  здорового  способу  життя,  превентивного  виховання,
попередження  насильства  в  сім’ї  проводиться  систематично  на
загальношкільних(«Безпечний  інтернет  простір  для  вашої  дитини»,
«Комфортне освітнє середовище-спільна робота дорослих в житті дитини»,
«Домашнє насилля:  види,  прояви,  шляхи отримання допомоги»)  і  класних
батьківських  зборах(заняття  «Як  навчити  дітей  безпечної  поведінки  в
Інтернеті»  для  батьків  учнів  2-4кл.  тощо),  у  формі  індивідуальних
консультацій  для батьків  з  питань захисту  прав та  інтересів  дітей під  час
проведення  освітнього  процесу,  інформування  у  вигляді  буклетів(«Увага:
Безпечний  інтернет  простір!»,  «Червона  сова»),  надання  інформації  про
телефони анонімної допомоги і гарячої лінії. Систематично ведеться Журнал
обліку звернень щодо здійснення насильства в сім’ї. На сьогоднішній день з
проблемою насильства не зверталися. 

Протягом  навчального  року  здійснюються  психолого-педагогічні
спостереження  за  мікрокліматом  в  учнівському  середовищі,  проводяться
анкетування та тестування учнів для вивчення  мікроклімату та його корекції.
Наприкінці серпня - початку вересня класні керівники і класоводи відвідали



сім’ї своїх учнів з метою обстеження житлово-побутових умов і створення
соціального паспорту дитини і  класу(на  основі  якого створено соціальний
паспорт школи). 

В  організації  виховної  та  профілактичної  роботи  особлива  увага
звертається  на  дітей,  які  потребують  соціального  захисту(діти  учасників
АТО, діти-чорнобильці, з багатодітних сімей, малозабезпечені тощо), групи
ризику,  СЖО,  схильних  до  правопорушень.  Банки  даних  систематично
поновлюються  і  подаються  до  відділу  освіти  2  рази  на  рік  -  на  початку
вересня  і  січня.  Особливу  увагу  приділяємо сім’ям СЖО(їх  три,  і  вони є
деструктивними), в яких проживають 5 дітей: Дяків Б.(2 кл.) і Сучков П.(9
кл.); Ольшанська С.(4 кл.) і Ольшанський О.(9 кл.);  Ігумнов Ю.(8 кл.). 

Діти  пільгових  категорій  користуються  пільгами  при  оплаті  за
харчування.  В  системі  харчування  з  ІІ  семестру  2019-2020  н.  р.
запроваджується кодекс ХААСП і раціон харчування по Є.Клопотенку.  За
різноманітність, калорійність меню і якість харчування відповідають шкільна
медична сестра і шкільний повар.

Штаб профілактики правопорушень і громадський Наркопост координує
і  проводять  роботу  інформаційно-просвітницьку  з  пропаганди  здорового
способу  життя  і  правову  освіта  з  метою  запобігання  правопорушенням,
злочинності серед  неповнолітніх в таких напрямках:

– профілактика правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;
– профілактика дитячої бездоглядності;
– правова та психологічна підтримка дітей, які опинились у складних

життєвих обставинах;
– запобігання насильству, булінгу(цькуванню);
–  формування  у  дітей  і  підлітків  життєвих  навичок  (психосоціальних

компетентностей),  які  сприяють  соціальній  злагодженості,  відновленню
психологічної рівноваги;

– запобігання та протидія торгівлі людьми;
– управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями.
 За  потреби  учнів  і  їх  батьків  викликаємо  на  співбесіди,  але  цього

навчального року учні не перебувають на шкільному та районному обліку
правопорушників.  Учні  приймають  участь  в  районних  та  обласних
конкурсах,  предметних  олімпіадах,  пошуково-дослідницькій  роботі.
Проводиться  різнопланова  загальношкільна  виховна  робота,  що  сприяє
формуванню активної життєвої позиції учнів.  Дієвою у проведенні заходів
профілактики  у  навчальному  закладі  є  Учнівська  рада.  Вона  допомагає
проводити рейди, контролює санітарний стан класів, порушує питання щодо
зовнішнього вигляду учнів, ставлення до учнівських обов’язків у навчанні і
трудових акціях тощо. Член учнівської ради Матвієвська А. прийняла участь
у роботі районної школи «Лідер». 

Класні  керівники з  метою  засвоєння  учнівською  молоддю  морально-
етичних,  соціальних  ціннісних  орієнтирів  проводять  години  спілкування
згідно Програми Міністерства освіти і науки України  «Основні орієнтири
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
та виховні заходи з використанням різних форм роботи: вікторини, конкурси,



уроки  гарної  поведінки,  рольові  ігри,  тренінги,  заняття  з  елементами
тренінгу,  круглі  столи,  єдиний  урок:  «Кримінальна  відповідальність
неповнолітніх», «Пам’ятай про права, але не забувай про обов’язок» (9 клас);
«Правила   для  учнів  –  наш обов’язок»,  «Закони  життя  нашого  класу»  (8
клас); «Мої права та обов’язки» (4 клас); «Великі права маленької дитини» (2
клас); «Права дитини в Конвенції ООН» (5 клас); «Правила поведінки для
кожної  дитинки»(1  кл.)  тощо.  Проведені  тематичні  тижні:  30.09-04.10  –
Тиждень правових знань. Заходи БЖД; 11-15.11 – Тиждень толерантності. (і
заходи «Увага! Діти на дорозі!»); 25.-29.11 – Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності та дорожнього руху; 02-06.12 – Тиждень історії та права; 09-
13.12 – День захисту прав людини і  попередження насильства;  09-13.03 –
Тиждень збереження життя і здоров’я.

Практичним  психологом  і  класними  керівниками  систематично
проводились  індивідуальні  та  групові  бесіди  з  учнями  і  їх  батьками  про
заборону  куріння  на  території  школи;  шкідливість  куріння,  алкоголю,
наркотичних  речовин;  недопустимість  пропущення  уроків  без  поважних
причин. Згідно затвердженого графіка здійснюються шкільні рейди «Увага:
курці!»,  «Урок»,   «Зовнішній  вигляд  учня»,  «Дозвілля»,  «Як  живеш,
дитино?». Серйозних порушень не виявлено. Черговий учитель або медична
сестра на початку першого уроку з’ясовує відсутність учнів, записуючи до
Журналу  відвідування,  а  класні  керівники  з’ясовують  причини
відсутності(загалом, батьки телефонують звечора або вранці о 8.00). У папку
обліку  відвідувань  класні  керівники  збирають  підтвердження   причин
відсутності: довідки від лікаря, вказується наказ по школі про поїздку, участь
учнів в районних, обласних і зональних заходах або пояснювальні записки
від  батьків.  Усі  батьки  повідомлені  про  режим  дня  дитини,  наслідки  її
бездоглядності і заборону перебування на вулиці після 21.00 без супроводу
батьків.  На  період  карантину  діти  і  батьки(під  підпис)  ознайомилися  з
правилами режиму карантину. 

 Проте  у  правопросвітницькій  роботі  цього  навчального  року  не
залучалися  працівники  правоохоронних  органів,  юристи,  лікар-нарколог.
Плануємо  продовжувати  роботу  по  створенню  безпечного  освітнього
середовища, профілактиці правопорушень і запобігання проявам насилля.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Заслухавши  та  обговоривши  довідки  «Про  створення  безпечного

середовища та профілактику правопорушень і запобігання проявам насилля,
булінгу (цькування) у закладах загальної середньої освіти», колегія відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради вважає за необхідне:

2.  Визнати  стан  роботи  щодо  створення  безпечного  середовища  та
профілактику  правопорушень  і  запобігання  проявам  насилля,  булінгу
(цькування)  у  закладах  загальної  середньої  освіти Миколаївської  сільської
ради задовільним.

 


	

