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План
заходів щодо профілактики булінгу
на 2020 – 2021 н.р.
№

Зміст заходів

Термін

Цільова
аудиторія

Відповідальний

Діагностичний етап
1.

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

Здобувачі
освіти

Практичний психолог
Хелемська Н.Б.

Діагностування рівня напруги, тривожності в
учнівських колективах:
–
спостереження за між особистісною
поведінкою здобувачів освіти;
–
опитування (анкетування) учасників
освітнього процесу;

2.

–
психологічні діагностики мікроклімату,
згуртованості класних колективів та емоційних
станів учнів;

Постійно

Учасники
освітнього
процесу

Класні керівники,
практичний психолог
Хелемська Н.Б.

–
соціальне дослідження наявності
референтних груп та відторгнутих в колективах;
–

визначення рівня тривоги та депресії учнів.
Інформаційно-профілактичні заходи

3.

Вивчення законодавчих
протидії цькуванню

документів,

практик

4.

Засідання методичного об’єднання класних
керівників на тему «Протидія булінгу в
учнівському колективі»

5.

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Постійно

січень

Педагогічний
колектив
Класні
керівники,

Кривицька М..Т.
ЗДНВР Кривицька М..Т.
Голова МО Тесленко г.М.

вересень

Педагогічний
колектив

Постійно

Педагогічний
колектив

6.

Проходження тренінгів на теми протидії булінгу

7.

Тренінгове заняття з шкільним офіцером поліції
Жовтень
«Протидія булінгу у дитячому середовищі»

Педагогічний
колектив

8.

Круглий стіл для педагогічного
«Безпечна школа. Маски булінгу»

Березень

Педагогічний
колектив

9.

Контроль стану попередження випадків булінгу

Постійно

Учасники
освітнього
процесу

колективу

ЗДНВР

Практичний психолог
Хелемська Н.Б.
ЗДНВР
Кривицька М.Т.
ЗДНВР
Кривицька М.Т.
Практичний психолог
Хелемська Н.Б.
Директор
Преподобна О.О.

10

Розглянути на педраді питання щодо проведеної Вересень
роботи із запобігання булінгу в учнівському
Квітень
середовищі

Педагогіч-

ЗДНВР

ний
колектив

Кривицька М.Т.

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
10.

Проведення ранкових зустрічей
з
формування навичок дружніх стосунків

метою

11.

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

1-11 кл.

12.

Урок-тренінг "Безпека в інтернеті", урок-диспут
Протягом
"Інтернет - джерело інформації чи небезпеки для
року
дитини?", "Інформаційна безпека в Інтернеті»

1-11 класи

Вчителі основ здоров’я,
інформатики

13.

Проведення заходів в рамках тематичного тижня
«Безпечний інтернет»

03.02.07.02.

1-11 кл.

Вчителі основ здоров’я,
інформатики, класоводи та
класні керівники

14.

Відпрацювання теми «Особиста гідність людини»
у процесі
вивчення літературних творів, постійно
історичних подій

1-11 кл.

Вч. літератури, історії

15.

Проведення заходів в рамках тематичного тижня
«"Курс на здоровий спосіб життя"

10.03. –
13.03.

1-11 кл.

Вчителі основ здоров’я,
інформатики, класні
керівники

16.

Проведення заходів в рамках тематичного тижня
«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

13.04. –
17.04.

1-11 кл.

Вчителі основ здоров’я,
інформатики, класні
керівники

постійно

1 кл.

Класні керівники
Класні керівники,
практичний психолог
Хелемська Н.Б.

Психологічний супровід
17.

Діагностика стану психологічного клімату класу

Постійно

Здобувачі
освіти

Практичний психолог

18.

Консультаційна робота з учасниками освітнього
Постійно
процесу

Учасники
освітнього
процесу

Практичний психолог

19.

Профілактично-просвітницька,
корекційнорозвивальна робота з учасниками освітнього Постійно
процесу

Учасники
освітнього
процесу

Практичний психолог

Хелемська Н.Б.

Хелемська Н.Б.

Хелемська Н.Б.

Робота з батьками
Протягом
ІІ с.

20.

Тематичні батьківські збори ( протидія булінгу)

21.

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу
постійно
та кібербулінгу для дитини

1-11 кл.

Класні керівники,
Класні керівники,

Батьки

практичний психолог
Хелемська Н.Б.

За
запитом

22.

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

23.

Інформаційна робота через інтернет-сторінки,
постійно
інформаційні дошки

Батьки
Учасники
освітнього
процесу

Класні керівники,

Адміністрація

