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ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти
2019/2021 н. р.
№

Зміст заходів

Термін
праведення

Нормативно-правове та інформаційне
забезпечення попередження насильства
та булінгу
Підготовка наказу «Про запобігання булінгу
Останній
(цькування) у закладі освіти»
тиждень серпня
Підготовка наказу «Про порядок дій
Перший тиждень
персоналу при зіткненні з випадками
вересня
булінгу (цькування) в закладі освіти»
Наради з різними категоріями працівників з
питань профілактики булінгу (цькування): •
Вересень
педагогічний персонал; • допоміжний
персонал; • технічний персонал.
Обговорення та прийняття правил поведінки
в групах/класах, оформлення правил у
Вересень
вигляді наочного стенду
Організація механізмів звернення та
встановлення інформаційних скриньок для
Вересень
повідомлень про випадки булінгу
(цькування)
Створення (або оновлення) розділу про
профілактику булінгу (цькування) і
Вересень
розміщення нормативних документів на
сайті закладу освіти
Підготовка брошури з нормативними
документами з профілактики булінга
Грудень
(цькування) в освітньому середовищі для
педагогів
Підготовка методичних рекомендацій для
педагогів: • з вивчення учнівського
Жовтень
колективу; • з розпізнавання ознак
насильства різних видів щодо дітей
Оформлення тематичного стенду

Листопад

Учасники
заходу

Відповідальний

Директор
ЗВР

ЗВР

8–11 класи

Класні керівники,
старости класів
Психолог,
соціальний педагог
Класні керівники
ЗВР

ЗВР

ЗВР

Педагог-організатор

1.

2.
3.
4.
5.

Підготовка тематичних буклетів за участю
старшокласників
Виступ на загальношкільних батьківських
зборах з профілактики булінгу (цькування) в
ученівському колективі
Бесіди та години спілкування
для учнів 8-11класів
«Що таке булінг? Профілактика виникнення
та подолання проявів булінгу у шкільному
середовищі»
Протидія булінгу у підлітковому
середовищі
Що робити у складних життєвих ситуаціях
та до кого звертатися за допомогою?
Кібербулінг або агресія в Інтернеті
«Коронавірусний боулінг. Як пояснити
дітям, що хворіти не соромно!»
«Наша спільна соціальна безпека»
«Алгоритм вирішення конфліктів!»
Єдиний національний урок «Безпечна
країна!»
Години спілкування за ХВЛ
Тренінги , семінарські заняття
для учнів 8-11 класів
Проведення тренінгів для старшокласників з
розвитку навичок спілкування та мирного
вирішення конфліктів
Тиждень толерантності

Протягом І
семестру

РЕМ

І та ІІ семестр

Директор
ЗВР

Вересень

І курси

Жовтеньлистопад
Гудень-січень

ІІ курси

Класні керівники

ІІІ курси

Класні керівники

Гудень-січень
Протягом року

ІІІ курси
8-11 класи

Класні керівники
Класні керівники

Протягом року

8-11 класи

Класні керівники

Вересеньлистопад
15.11.

ІV курси

Класні керівники

Протягом року

8-11 класи

Впродовж року

10-11 класи

Психолог

Листопад

8-11 класи

Учнівське
самоврядування,
класні керівники
Педагогорганізатор
Вчителі
інформатики
Соціальний
педагог, психолог
Соціальний
педагог, психолог
психологічна
служба,
А.Злочевська –
заступник
начальника
служби у справах
дітей
Кременецької
РДА

9 клас

6.

«Хто може стати жертвою булінгу?»

ІІ семестр

9-10 класи

7.

«Як навчити дітей безпечної поведінки в
інтернеті?»
«Як протистояти тиску однолітків?»

ІІ семестр

8-11 класи

І семестр

8 класи

«Шкільному боулінгу НІ! Шлях до
самоконтролю»
Тренінг «Що я знаю про свої права?»

І семестр

8-11 класи

04.12.2019

9 клас

8.

Класні керівники

Олексюк Т.І.
Класні керівники

Тренінг «Булінг та шляхи його
попередження»
Виховний захід
«Проблеми шкільного булінгу»
Просвітницький захід «Запобігання та
протидія булінгу» у рамках співпраці з
Кременецьким місцевим центром
безоплатної вторинної правової допомоги

І семестр

9-10 класи

ІІ семестр

11 клас

в рамках тижня
права
05.12

9 клас

«Правові наслідки булінгу» у рамках
співпраці із працівниками патрульної
поліції
Щорічна акція «16 днів проти насильства»
Проведення заходів в рамках
Всеукраїнського тижня права «Стоп
булінгу»

в рамках тижня
права
04.12
10.12
Грудень

10-11 класи

Опрацювання теми особистої гідності в ході
вивчення літературних творів, на уроках
історії
Районний виховний захід
«Правничі ігри»

Упродовж року

8-11 класи

14.12.2019

Команда
юних знавців
права
«Астрея»

До Дня безпечного інтернету
«Безпечний інтернет!»
Круглі столи , інформаційні куточки для
батьків
«Поговоримо про булінг та кібербулінг»

11.02.2019

9 клас

психолог
Класні керівники,
учитель правознав
ства, психолог,
соціальний
працівник
Класні керівники,
учителі
літератури, історії
ЗВР,
працівники
Ювенальної
Превенції
Кременецького
відділу поліції
Валецький В.
Штогрин Р.
Костюченко А.М.

тематичні
батьківські
збори
тематичні
батьківські
збори
І семестр

8-11 класи

ЗВР

8-11 класи

Соціальний
педагог, психолог

8-11 класи

ІІ семестр

8-11 класи

Жовтень

8-11 класи

Соціальний
педагог, психолог
Соціальний
педагог, психолог
Директор

Грудень
Протягом року

8-11 класи
8-11 класи

«Стоп булінг!»
«Що робити якщо Ваша дитина стала
жертвою боулінгу?»
«Як не загубити дитину в інтернеті?»
Тематичні загальношкільні батьківські
збори
Тематичні батьківські збори в класах
Проведення консультацій психолога з
питань взаємин батьків з дітьми
Тренінгові заняття для педагогів
«Булінг та його прояви»
(індивідуальні консультації)

Засідання
методичної
комісії класних

8-11 класи
8-11 класи

юрист
Іванюк О.В.
Педагогорганізатор
Семенюк Б.Д.,
психологічна
служба,
працівники
соціальної служби
Соціальний
педагог, психолог

Класні керівники
Психолог, класні
керівники
ЗВР

«Що таке булінг? Види боулінгу та шляхи
подолання
«Просвітницікі роботи, щодо подолання
булінгу в учнівському середовищі»
Розробка пам’ятки « Увага! Кібербулінг»
Семінар-практикум для педагогічного
колективу «Безпечна школа. Шляхи
подолання булінгу»
Вивчення законодавчих документів,
практик протидії цькуванню
Тренінг для вчителів щодо запобігання
булінгу (цькування) у закладі освіти

керівників
Засідання
методичної
комісії класних
керівників
Зустрічі на
годинах
класного
керівника
Жовтень

Соціальний
педагог, психолог
ЗВР, педагогорганізатор

ІІ семестр

ЗВР

Протягом року

ЗВР

Зимові
канікули

Психолог,
соціальний
педагог, залучені
фахівці
Психолог,
соціальний
педагог
Психолог,
соціальний
педагог

Співбесіда з класними керівниками за
За
результатами діагностики класного
результатами
колективу
кожної чверті
Консультування класних керівників
Упродовж
психологом, соціальним педагогом з
навчального
проблемних ситуацій.
року
Перегля відеороликів з подальшим
обговоренням проблем з учнями освітнього
процесу
Фільм «Чудо!» (толерантне ставлення один до Протягом року
одного)
Відеоролик «З гого почати боротьбу з
Протягом року
булінгом у школах»
Презентація
Протягом року
«Прийми себе таким як є!»
Презентація «Стережіться, бо що посієш, те й Протягом року
пожнеш!»
Відеоролик «Ти можеш зіграти ключову роль Протягом року
у чиємусь житті»
Психологічний супровід
Діагностичний етап
–
Спостереження за міжособистісною
Упродовж року
поведінкою здобувачів освіти;
(За потребою)
–
опитування (анкетування) учасників
освітнього процесу;
- діагностика мікроклімату, згуртованості
класних колективів та емоційних станів
учнів;

ЗВР, психолог

8-11 класи

Класні керівники

8-11 класи

Класні керівники

8-11 класи

Класні керівники

8-11 класи

Класні керівники

8-11 класи

Класні керівники

Усі категорії
учасників
освітнього
процесу

Класні керівники,
соціальний
педагог

–

дослідження наявності референтних
груп та відторгнених в колективах;

Створення бази інструментарію для
діагностування рівня напруги, тривожності
в учнівських колективах

Вересень

Практичний
психолог

Діагностика стану психологічного клімату
класу

Упродовж року

Практичний
психолог

Спостереження під час навчального
процесу, в позаурочний час

Упродовж року

Практичний
психолог

Консультаційна робота з учасниками
освітнього процесу

Класні
керівники,соціаль
ний педагог

Профілактично-просвітницька, корекційнорозвивальна робота з учасниками освітнього
процесу

Класні
керівники,соціаль
ний педагог

Складання порад «Як допомогти дітям
упоратися з булінгом»
Моніторинг освітнього середовища
закладу освіти
Самооцінка закладу освіти за показниками
безпеки, комфортності, інклюзивності

Психолог

Анонімне анкетування учнів 8-11-х класів
про випадки булінгу (цькування) у школі
Анкетування батьків про безпеку в закладі
освіти
Діагностика стосунків у закладі освіти.
Анкетування учнів та вчителів.

Грудень

Адміністрація
школи, колектив
закладу
Психолог

Грудень

Класні керівники

Лютий

Підготовка звіту про виконання заходів про
виконання плану заходів з запобігання та
протидії булінгу (цькуванню) в закладі
освіти

Травень

Психолог,
соціальний
педагог
ЗВР

Заступник директора з виховної роботи

2 рази на рік

червень

В. Шеремета

