
Середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №91

79 020, Львів, вул. Варшавська, 58, тел. (032) 231-64-01

Звіт
про проведену роботу щодо порушення прав дитини і запобігання та протидії випадкам

домашнього насильства і булінгу в закладах загальної середньої освіти районів

№
з
/
п

Назва
ЗЗСО

Дата і номер
розпорядчого
документа про
доведення до
відома
педагогічного
складу шкіл
нормативних
документів
запобігання та
протидії випадкам
домашнього
насильства і
булінгу

Дата, форма і
назва заходу,
кількості
учасників) щодо
запобігання та
протидії
випадкам
домашнього
насильства і
булінгу в
учнівському
середовищі із
залученням
працівників
відповідних
органів і служб

Дата
проведення
педагогічної
ради із
включенням
для розгляду
питання:
протидії
випадкам
домашнього
насильства і
булінгу

Включення у
функціональні
посадові
обов`язки
педагогічних
працівників
проведення
роботи щодо
запобігання та
протидії
випадкам
домашнього
насильства і
булінгу в
учнівському
середовищі
(так/ні (чому?)

П. І. П.
відповідаль
ної
посадової
особи
ЗЗСО та №
контактног
о телефона
(стаціонар
ного чи
мобільного)

1 СЗШ
№ 91

Наказ від
21.01.2019 № 14

06.02.19.
Лекція для8-9 кл
«Проти боулінгу

в дитячому
середовищі,

настання
відповідальності
неповнолітніх за
вчинення ними
протиправних

діянь»
проведено

інспектором ЮП
лейтенантом

поліції
Ковальчук О.В.

(170учн.)

16.04.2019 так Шеремета
Л.Я.. –

заступник
директора з

виховної
роботи

0962205043

2 19.03.19
Заняття

Шеремета
Л.Я.. –



Для 6 кл. «Твої
права – твій

захист»
Провела ст..лейт.
поліції Яремчук

О.Ю.

(120учн.)

заступник
директора з

виховної
роботи

0962205043

3 08.04.19.
Бесіда «Що таке

боулінг?» для
7-8 кл.

студентами УКУ
та спеціалістами
систематизації

законодавства та
правової освіти
Пилипецькою
Г.В. (230 учн.)

Шеремета
Л.Я.. –

заступник
директора з

виховної
роботи

0962205043

4 02.05.19 .Участь
у міському

проекті-
челенджі «Стоп

боулінг» за
присутності
працівників
Головного

територіального
управління

юстиції.(Створе-
ння шкільного
відеоролика)

(учн. самовряд.
для учнів 43

шк.)

Практичні
психологи
Білецька
Г.В.,
0988085951
Леус А.О.
0962659298

5 15.05.19.
Форум – театр

«Ні –
насильству»
соціальний

педагог
Вишнякова І.І.
театральний

гурток для учн.
5-6 кл. (200шк)

соціальний
педагог
Вишнякова
І.І
0962398745

6 26.02.2019,
просвітницька
програма EXIT

TOUR

Шеремета
Л.Я.. –

заступник
директора з



- «Хто я?»
класифікація

типу
особистості та

стилі вирішення
конфліктів;
- «Мозок і
підліток»

- «Що таке
булінг», 520

учнів (8-11 кл.)

виховної
роботи

0962205043

Директор школи                                                                 Здирко І.І.


