
                                                        «Затверджую» 

                              Директор Краснопільської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

                                                          Олена Прийма 

                                           План 

        заходів щодо проведення Тижня толерантності 

          «До серця йде лиш те, що йде від серця!» 

                   з  16.11.2020 -20.11.2020  

1.Акція «Твори добро» ( допомога Артуру Деревицькому) 

              ( протягом тижня , педагог - організатор) 

2. Відкриття Тижня толерантності, оформлення «Інформаційної стіни». 

                ( 16. 11.2020 р.                      психологічна служба) 

3. Провести класні години, години спілкування «Планета толерантності», 

«Дружній колектив:який він?», «Що таке дружба?», «Вчимося толерантному 

спілкуванню», «Толерантність як запорука людяності» 

                  ( 16-20.11              5-11 класи      класні керівники) 

4. Урок толерантності  «Дружба – це планета ромашок» 

                   (16.11                3 класи           психолог школи) 

5. Година спілкування «Всі ми такі різні» 

                     (17.11            4класи           соціальний педагог) 

6. Книжкова виставка  «Прекрасне обличчя світу» 

                      ( 16- 20.11               шкільні бібліотекарі ) 

7.Тренінгове заняття  « Толерантність у нашому житті» 

                       (18.11      5А, 5В класи   соціальний педагог ). 

8. Година спілкування «Дерево толерантності» 

                   (17.11         6 А, 6Б  класи      соціальний педагог) 



9. Година спілкування з елементами тренінгу «Учимося бути толерантними» 

              ( 17 -18.11         5 Б, 6В класи       практичний психолог) 

10. Виставка малюнків і аплікацій «Щастя  просто жити», «Дерево 

толерантності» . 

                           (20.11.     1-4 класи           класоводи ) 

11.  Тренінгове заняття « Вчимося толерантності» 

                  ( 19.11 – 20.11       7А, 8А,8В класи   соціальний педагог) 

12. Година спілкування з елементами  тренінгу «Толерантність врятує світ» 

                 (18 – 19.11        7 Б,7В, 8Б класи     практичний психолог) 

13. Урок гарної поведінки «Поспішай творити добро», «Озирнись на свій 

вчинок» 

                    (16 -20.11        1-4 класи           класоводи). 

14. Гра – подорож  за казками народів світу «Чарівна квітка» 

                    (  18 -20.11       2-3 класи     шкільні бібліотекарі) 

15. Колаж «Толерантність у нашому житті», «На доброму серці тримається 

світ», «Толерантність» 

    ( 20.11.       5- 7 класи     класні керівники, педагог – організатор ). 

16. Батьківський лекторій «Сім’я : толерантність відносин» 

       ( шкільний сайт;             психологічна служба) 

 

 

Заступник директора школи з ВР:              Валентина Борщ 

                                                                                                                  

«Затверджено» 

                                                                                           Директор 

Краснопільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

                                                                                                   

                                                                                           Олена Прийма 



                                                                               План заходів 

Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

 з підготовки та проведення Всеукраїнської щорічної акції 

«16 днів проти насильства» 

з 25.11. по 10.12.2020 р. 

 

1.Конкурс малюнків «Я та мої батьки – дружня родина» 

5-7 класи        класні  керівники, вчитель  

образотворчого мистецтва, ЗВР. 

 

  2. .Виховні години «Я маю право жити без насильства», «Зупини 

насильство». «Не будь байдужим», «Здоров’я – найбільша цінність у житті» 

5-11 класи             класні керівники. 

   3.Поновити інформаційний куточок 

                                     до 26.11.2020 р.    соціальний.педагог, психолог. 

      4.У шкільній бібліотеці  організувати виставку літератури  «16 днів проти 

насильства» 

                                   до 27.11.2020 р.      шкільні бібліотекарі 

 5.Бесіди  для батьків : «Виховання без насильства», «Повага до особистості 

дитини основа відповідального батьківства»  

            сайт школи ;      1-11 класи     класні керівники, психолог, соціальний 

педагог.. 

6.   Морально-етичні бесіди: «Що таке добре, що таке погано» . 

5-7 класів            шкільні          бібліотекарі. 

     7.Індивідуальні профілактичні бесіди з учнями «Кримінальна та 

адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння насильницьких 

дій» 

5-11 класи     психологічна служба ,  начальник ювенальної превенції  

Томурко В.О. 

8.Тренінгові заняття з учнями 7-8 класів «Запобігання насильству», 

«Формування безпечної поведінки»  



                                                          члени наркопоста 

9.Інформаційно – просвітницька гра « Ліза та її друзі  подорожують світом». 

                                            5-7 класи             психологічна служба 

 

         Заступник директора  школи з ВР:                                  Валентина Борщ 
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