
План проведення  
КЗО «Спеціальна школа №12»ДОР» 

з 25.11. по 10.12. 
Дата Захід Учасники Відповідальні 
25.11 1. Ознайомлення на веб-сайтах освітнього 

закладу з тематичними інформаційно-

просвітницькими заходами до 

Всеукраїнської компанії  

«16 днів проти насильства».  
2. Перегляд відео та презентації  

присвячених Міжнародному дню 

боротьби за ліквідацію насильства щодо 

жінок. 
https://www.youtube.com/watch?v=MosADv_

p_pg 

 

 

 

Учасники 

освітнього 

процесу 

(батьки, 

учні, 

педагоги) 

 

 

 

Соціально- 

психологічна  

служба  

закладу 

26.11-

27.11 
Безпечні вихідні. 

 

Проводимо вихідні з родиною. 

Батьки та 

особи що їх 

замінюють

, діти 

закладу 

 

Батьки та особи 

що їх замінюють 

28.11 Безпека в інтернеті. 

 

1.Проведення вікторини та квест-гри з 

попередження кібербулінгу. 
https://www.youtube.com/watch?v=mqMDbu

OINdc 

 

 

Здобувачі 

освіти 

Соціально- 

психологічна  

служба  

закладу, 

вчитель 

інформатики, 

класні керівники 

закладу 
29.11 1. Zoom-конференція «СТОП-Булінг!». 

2. Надання рекомендацій для дітей 

«Як боротись з булінгом». 

https://www.youtube.com/watch?v=espwzDT

LVkE 

 

Здобувачі 

освіти 

Соціально- 

психологічна  

служба  

закладу, 

класні керівники 

закладу 
30.11 1. Перегляд відео  

«Ми-проти насильства!» 

https://www.youtube.com/watch?v=esWs5qiU

JVM 

 

 

Здобувачі 

освіти 

Соціально- 

психологічна  

служба  

закладу, 

https://www.youtube.com/watch?v=MosADv_p_pg
https://www.youtube.com/watch?v=MosADv_p_pg
https://www.youtube.com/watch?v=mqMDbuOINdc
https://www.youtube.com/watch?v=mqMDbuOINdc
https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE
https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE
https://www.youtube.com/watch?v=esWs5qiUJVM
https://www.youtube.com/watch?v=esWs5qiUJVM


2. Класна година  

«Родинне коло». 
 класні керівники 

закладу 
01.12 Всесвітній день боротьби зі СНІДОм. 

Перегляд презентації  

«ВІЛ/СНІД. Ти повинен це знати». 

 

Здобувачі 

освіти 

 

Соціально- 

психологічна 

служба 

закладу 
02.12 1. Проведення онлайн - вікторини «Молодь 

проти СНІДу». 

https://www.youtube.com/watch?v=ENGRmvI

vs0I 

2. Конкурс малюнків 

 «Ми за здоровий спосіб життя». 

 

 

Здобувачі 

освіти 

 

 

Соціально- 

психологічна 

служба 

закладу, 

вихователі 
3.12- 4.12 1. Безпечні вихідні. 

Перегляд анімаційного фільму 

«Подарунок». 

https://www.youtube.com/watch?v=8B3PBCL

pRMo 

 

Батьки та 

особи що їх 

замінюють

, діти 

закладу 

 

Батьки та особи 

що їх замінюють 

05.12 1. Інформаційне повідомлення  

до Дня волонтера. 

2. Флешмоб «Зірковий волонтер». 

Готуємо коротке відео – повідомлення про 

зіркового волонтера. 

 

Здобувачі 

освіти 

 

Соціально- 

психологічна 

служба 

закладу, 

класні керівники, 

вихователі 

закладу 
06.12 1. Інформаційне повідомлення з 

попередження торгівлі людьми. 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ9

0seP4uQQ 

2. Відеокліп  Джамали – «Торгівля 

людьми». 
https://www.youtube.com/watch?v=yjnQp7qd

yW8 

 

 

Здобувачі 

освіти 

 

 

 

Соціально- 

психологічна 

служба 

закладу, 

класні керівники 

07.12 1. Перегляд презентації  

«Що таке толерантність?» 

2. Проведення класних та виховних 

годин 

«Дружба – велика сила»? 
 

 

 

 

Здобувачі 

освіти 

 

       Соціально- 

психологічна 

служба 

закладу, 

класні керівники, 

вихователі 

закладу 
08.12 Zoom-конференція з майором поліції,  

старшим інспектором сектору ювенальної 

превенції ДРУП ГУНП в 

Дніпропетровській області  м Дніпро. 

 

Здобувачі 

освіти 

 

Соціально- 

психологічна 

служба 

закладу, 

майор поліції 

Дутка І.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=ENGRmvIvs0I
https://www.youtube.com/watch?v=ENGRmvIvs0I
https://www.youtube.com/watch?v=jQ90seP4uQQ
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09.12 1. До міжнародного дня прав людини 

проведення виховних та класних годин 

«Права та обов’язки.  

Правила поведінки». 

Здобувачі 

освіти 

 

Соціально- 

психологічна 

служба 

закладу, 

класні керівники, 

вихователі 

закладу 
10.12 Завершення тижня.  

Фото конкурс «Подаруй  серце  другу». 
Здобувачі 

освіти 

 

Соціально- 

психологічна 

служба 

закладу, 

класні керівники, 

вихователі 

закладу 
 


