План заходів щодо запобігання та протидії булінгу
на 2020/2021 навчальний рік
№ Назва заходу
Цільова аудиторія Термін
з/п
проведення
Нормативно-правове та інформаційне попередження булінгу
1. Наради з різними категоріями працівників з питань запобігання та протидії Педагогічний
Вересень
булінгу (цькування)
колектив
2. Інформаційні скриньки для повідомлень про випадки булінгу (цькування) в
рамках Консультаційного пункту «Скринька довіри»

Протягом року

3. Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил Класні керівники, Вересень
у вигляді пам’ятки та розміщення на стенді класного куточка
лідери класів (7-11
клас)
4. Оновлення розділу про запобігання та протидію булінгу (цькування) і
розміщення інформації з питань попередження булінгу на сайті школи

Протягом року

5. Поширення інформації про роботу Національної дитячої гарячої лінії та
Національної гарячої лінії з питань запобігання домашнього насильства,
торгівлі людьми та гендерної дискримінації серед усіх учасників
навчального процесу та розміщення її на сайті школи

Класні керівники, Протягом року
педагог-організатор

6. Підготовка тематичних буклетів за участю старшокласників

Класні керівники 7- Листопад
11 класів

Робота з учителями та іншими працівниками закладу
1. Засідання МО класних керівників з вивчення питання запобігання та
протидії булінгу (цькування) на тему «Як протидіяти булінгу в учнівському
колективі»

Класні керівники

Жовтень

2. Засідання педагогічної ради з питань подолання проявів булінгу у школі,
якщо вони є

Педагогічний
колектив

Листопад

3. Надання методичної допомоги класним керівникам та вчителям

ЗДВР

Протягом року

4. Ділова гра «Алгоритм реагування на випадки булінгу (цькування) та
застосування заходів виховного впливу у школі»

Педагогічний
колектив

Лютий

Робота з учнями
1. Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх
стосунків

Класні керівники

Протягом року

1-4 класів
2. Створення морально безпечного освітнього простору. Формування
позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході
годин спілкування, тренінгових занять

Класні керівники

Протягом року

1-11 класи

3. Імітаційна гра для молодших школярів (1-4 класи) «Якщо тебе ображають» 1-4 класи

Жовтень

4. Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінг», 1-11 класи
«Безпека спілкування у мережі інтернету»

Грудень

5. Перегляд відеороликів «Безпечна школа – Нік Вуйчич»

Протягом року

1-9 класи

1. Правові тижні та дні

1-11 класи

За окремим
графіком

Робота з батьками
1. Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських
зборах

ЗДВР

Вересень

2. Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи
Класні керівники
повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту
та надання допомоги дітям

Жовтень

3. Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї Батьки
дитини

Лютий

4. Проведення спільно з правоохоронними органами, ССД просвітницької
роботи з батьками

Протяг

ЗДВР

