Заходи щодо профілактики булінгу
на 2020 рік
НВК «ЗОШ І ст. - угорськомовна гімназія»
Цільова
аудиторія

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальний

Діагностичний етап

1

Створення бази
інструментарію для
діагностування тривожності в
учнівських колективах

2

Діагностування рівня
напруги, тривожності в
учнівських колективах:
–
спостереження за
міжособистісною поведінкою
здобувачів освіти;
–
опитування
(анкетування) учасників
освітнього процесу;
–
психологічні
діагностики згуртованості
класних колективів та
емоційних станів учнів;
–
визначення рівня
тривоги та депресії учнів.

Усі категорії
учасників
освітнього
процесу

Січень

Психолог школи

Упродовж року

Класні
керівники,
класоводи,
практичний
психолог школи

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Засідання методичного
об’єднання класних
керівників на тему „Про
лист МОН України №№1/9-80”
Міністерства освіти і науки
України від 11.02.2020
№1/9/80 «Про затвердження
наказу Міністерства освіти і
науки України від 28 грудня
2019 року №1646 «Деякі
питання реагування на
випадки булінгу (цькування)
та застосування заходів
виховного впливу в закладах
освіти» з додатком (наказ
Міністерства освіти і науки
України 28 грудня 2019 року
№1646).

Методичне
об’єднання
класних
керівників

Січень

заступник дир. з
ВР Поляк Є.А.

2

Обговорення питання
протидії булінгу на
батьківських зборах «Булінг
серед дітей: що змінить
новий закон і поради
батькам»

Батьки
здобувачів
освіти

3

Засідання методичного
об’єднання класних
керівників на тему «Булінгми всі можемо допомогти це
зупинити»

Методичне
об’єднання
класних
керівників

Січень

Психолог школи

Педагоги

Лютий

Заступник
директора з ВР

Травень

Директор школи

Березень

Психолог школи

Квітень

Заступник
директора з ВР

4

Розробка буклетів «Булінг:
Ознаки та алгоритм дій при
виявленні такого явища»

5

Контроль стану
попередження
випадків булінгу

6

7

Круглий стіл для
педагогічного колективу
«Про булінг у педагогічних
колективах»
Тиждень протидії булінгу
«Мій світ без насильства»

Нарада при
директорі

Педагогічний
колектив

Усі категорії
учасників
освітнього
процесу

8

Вивчення законодавчих
Педагогічний
документів, практик протидії
колектив
цькуванню

9

Виховні години:
1.«Булінг – не круто!»
2.«Протидія та
попередження булінгу»
3.«Кібербулінг та засоби
його подолання»
4.« Не будьмо байдужими,
не допустімо насилля. Все в
наших руках»
5.«СТОП – БУЛІНГ:
попередження жорстокості та
насильства»
6.«Подолаємо конфлікти
дружною командою»
7.«Я вмію дружити»,

1-11 кл

Упродовж року

Класні керівники,
заступник дир. з
ВР Поляк Є.А.

Упродовж року

Заступник
директора з ВР

Згідно плану

Класоводи та
класні
керівники

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових
зустрічей з метою
формування навичок дружніх
стосунків

1-4

Упродовж року

Класоводи

2

Створення морально
безпечного освітнього
простору, формування
позитивного мікроклімату та
толерантної міжособистісної
взаємодії в ході годин
спілкування, тренінгових
занять

1-11

Упродовж року

Класні
керівники та
класоводи

3

Перегляд кінострічок та
відповідної спрямованості
«Твоє право.
Відповідальність за булінг»

5 – 11

Упродовж року

Класні
керівники

4

Перегляд мультфільму «Жив
собі чорний кіт»

1-4

Упродовж року

Класоводи

5

Опрацювання теми особистої
гідності в ході вивчення
літературних творів,

1-11

Упродовж року

Класоводи,
учителі
літератури

Проведення заходів в рамках
Всеукраїнського тижня права

1-11
Грудень

Класні
керівники та
класоводи,
учителі
правознавства,
практичний
психолог школи

Грудня

Класні
керівники та
класоводи,
учителіпредметники

6

7

8

9

10

Проведення заходів в рамках
тематичного тижня
«Тиждень дитячих мрій та
добрих справ»

1-11

Семінар «Обережно – булінг:
Батьківський
як не стати жертвою і що
комітет
робити батькам»
Круглий стіл учнівського
Педагогічний
врядування «Запобігання
колектив
булінгу як одному із аспектів
пропедевтики суїцидальних
тенденцій в молодіжному
середовищі»
«Відверта розмова» для учнів
«Поговоримо про булінг»

5-8

Лютий

Березень

Лютий - квітень

Заступник
директора з ВР

Практичний
психолог

Педагогорганізатор

Заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу в закладі

1

Організовано
відеоспостереження за
місцями загального
користування

Всі учасники
навчальновиховного
процесу

Протягом року

Адміністрація
закладу

2

Організація постійного
чергування в місцях загального
користування (їдальня, коридор,
шкільне подвір’я тощо)

1-11 клас

Протягом року

Учні, учителі,
адміністрація
закладу

Листопад

Класні
керівники та
класоводи,
практичний
психолог,
педагог
організатор

3

4

Відзначення Дня
толерантності:
- вправа «Крок назустріч один
одному»;
- виховна година «Кодекс
толерантної людини»;
- флешмоб до Дня
толерантності
(ланцюжок
«Взаєморозуміння» та хвиля
«Добра»);
- тренінг для учнів курсів «Як
не стати учасником булінгу»
Участь в акції «16 днів проти
насилля»

Учні 1-11
класів

Учні 1-11
класів,
Листопад, грудень
педколектив,
батьки

Всеукраїнський урок права

практичний
психолог,
педагог
організатор

Учні 10,11 кл

Грудень

Вчитель права,
педагог
організатор

На засіданні ради з
профілактики щодо
попередження правопорушень
Рада
6
розгляд питання «Булінг у
профілактики
школах: як допомогти
потерпілому, агресору та
запобігти булінгу»

Квітень

Класні
керівники та
класоводи

Учні 1-11
класу

Протягом року

Класні
керівники та
класоводи,

Учні 1-11
класу

Протягом року

Класні
керівники та
класоводи

5

7

8

Контроль за використанням
засобів електронних
комунікацій малолітніми чи
неповнолітніми здобувачами
освіти під час освітнього
процесу

Виховання культури
поведінки, що ґрунтується на
нетерпимості до будь-яких
форм насильства та
дискримінації, в тому числі
булінгу (цькування).

9

Вироблення здатності
попереджувати та
розв’язувати конфлікти
ненасильницьким шляхом.

Учні 1-11
класу,
вчителі,
батьки

Протягом року

Класні
керівники та
класоводи

Психологічний супровід
1

Діагностика стану
психологічного клімату класу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

2

Спостереження під час
навчального процесу,
позаурочний час

1-11

Упродовж року

Психолог школи

3

Консультаційна робота з
учасниками освітнього
процесу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

4

Профілактичнопросвітницька, корекційнорозвивальна робота з
учасниками освітнього
процесу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

Робота з батьками
Тематичні батьківські збори
«Віртуальний терор: тролінг і
кібербулінг»

1-11

Згідно плану

Класні
керівники та
класоводи

2

Поради батькам щодо
зменшення ризиків булінгу
та кібербулінгу для своєї
дитини

1-11

Упродовж року

Психолог школи

3

Тренінг «Як навчити дітей
безпеці в Інтернеті»

За запитом

Упродовж року

Психолог школи

4

Інформаційна робота через
інтернет-сторінки

Всі учасники
навчальновиховного
процесу

Упродовж року

Заступник
директора з ВР

1

