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План заходів
щодо запобігання та протидії булінгу в освітньому середовищі
ОНЗ «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей-загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Бориспільської районної ради Київської області
на 2020-2021 навчальний рік

Назва заходу

Цільова
аудиторія

п/п

Термін
виконанн
я

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення
попередження насильства та булінгу
Вивчення законодавчих
документів, практик
протидії цькуванню.

Педагогічний
колектив

Педагогічний
колектив

2

Підготовка наказів:
«Про запобігання
булінгу (цькування) у
закладі освіти»; «Про
порядок дій персоналу
при зіткненні з
випадками булінгу
(цькування) в закладі
освіти»

3

Обговорення питання
щодо протидії булінгу в
рамках Декади
партнерства та
комунікації «Творимо
майбутнє разом».

Батьки
здобувачів
освіти

Здобувачі
освіти

4

Обговорення та
прийняття правил
поведінки в
групах/класах,
оформлення правил у
вигляді наочного стенду

1

Упродовж
року

Адміністрація
школи

Адміністрація
школи
Серпеньвересень

Вересень

Директор
ОНЗ «Щасливський
НВК»
Ю. Ю. Йовбак

Вересень

Класні керівники,
класоводи, актив
учнівського
самоврядування

5

Оновлення розділу про
профілактику булінгу
(цькування) і розміщення
нормативних документів
на сайті закладу освіти

Усі учасники
освітнього
процесу

Класні
керівники

6

Заняття-практикум
методичного об’єднання
класних керівників
«Створюємо безпечне
освітнє середовище»

Усі учасники
освітнього
процесу

7

Інформаційні
повідомлення на тему:
«Попередження та
протидія булінгу в
учнівському середовищі.
Відповідальність за
вчинення булінгу»

Педагогічний
колектив

8

Круглий стіл
«Формуємо вміння
пошуку шляхів виходу зі
складної ситуації;
навички відповідальної
та безпечної поведінки.»

9

Школа для батьків.
Інформаційні
повідомлення «Як
реагувати на булінг.
Адміністративні
стягнення порушників»

Батьки
здобувачів
освіти

Контроль стану
попередження випадків
булінгу

Усі категорії
учасників
освітнього
процесу

10

Вересень

Заступник
директора
А.М. Коваль

Жовтень

Заступник
директора з ВР
О.О. Микитюк

Соціально психологічна служба
Упродовж
року

Адміністрація школи
Січень

Адміністрація школи
Лютий

Квітень

Заступник
директора з ВР
О.О. Микитюк
Соціальний
педагог
Т. О. Пікшрєнє

Діагностичний етап

1

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

Здобувачі
освіти

Вересень жовтень

Психолог школи
Н.І. Бортник

2

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

Класні керівники

Усі категорії
учасників
освітнього
процесу

Соціально –
психологічна
служба

Упродовж
року

Робота з учителями та іншими працівниками закладу освіти
Педагогічні
працівники

1

Онлайн-навчання для
вчителів щодо
запобігання булінгу
(цькування) та заходів
реагування.

2

Інструктивні наради з
питань профілактики
булінгу (цькування) з
допоміжним та
технічним персоналом.

Допоміжний та
технічний
персонал

Класні
керівники

3

Співбесіда з класними
керівниками за
результатами
діагностики класного
колективу

4

Консультування класних
керівників психологом,
соціальним педагогом з
проблемних ситуацій.

Класоводи,
класні
керівники

Упродовж
року

Адміністрація
школи

Директор школи
Жовтень

Упродовж
року

Упродовж
року

Психолог,
соціальний педагог

Соціально –
психологічна
служба школи

Формування навичок дружніх cтocyнків здобувачів освіти

1

Проведення ранкового
кола з метою формування
навичок позитивного
спілкування, емпатії

1 – 4 класи

Упродовж
року

Класоводи

2

Створення моральнопсихологічного
безпечного простору,
формування
толерантної взаємодії в
ході годин спілкування,
тренінгових занять

1 – 11 класи

Упродовж
року

Класоводи, класні
керівники

1 – 4 класи

3

Перегляд відеороликів
відповідної
спрямованості

1 – 4 класи

4

Імітаційна гра для
молодших «Якщо тебе
ображають»
Заняття з елементами
тренінгу «Разом проти
булінгу»

Для лідерів
учнівського
самоврядування
школи

Інформаційна довідка
«Законодавство у сфері
протидії булінгу»

Здобувачі
освіти

5

6

7

8

9

Упродовж
року

Класоводи, класні
керівники
Класоводи

Жовтень

Заняття з елементами
тренінгу для
старшокласників з
розвитку навичок
спілкування та мирного
вирішення конфліктів

8 – 11 класи

Проведення заходів в
рамках Всесвітнього
Дня дитини «Творимо
добро разом»

1 – 11 класи

Проведення заходів в
рамках Всеукраїнського
тижня права «Стоп
булінг»

5 – 11 класи

Упродовж
року
Упродовж
року

Листопад

Листопад

Грудень

Педагог –
організатор

Вчителі
правознавства
Класні керівники,
учителі
предметники,
психолог,
соціальний педагог

Класні керівники,
учителі
предметники,
психолог,
соціальний педагог
Класні керівники,
учителі
правознавства,
соціально –
психологічна

служба школи

10

11

Імітаційна гра для учнів
середніх класів
«Розкажи про
насильство»

5 – 7 класи

Робота шкільної служби
медіації

1 – 11 класи

Березень

Упродовж
року

Класні керівники,
соціальний
педагог, психолог
Психолог,
соціальний педагог

Психологічний супровід
Створення в соціальній
мережі Facebook групи
«Про позитивне»

Усі категорії
учасників
освітнього
процесу
1 – 11 класи

2

Діагностика стану
психологічного клімату
класу

1 – 11класи

3

Спостереження під час
навчального року.
Профілактичнопросвітницька,
корекційно-розвивальна
робота з учасниками
освітнього процесу

1 – 11 класи

1

4

5

Воркшоп (робоча
майстерня) «Не будь
байдужою людиною!»

6

Виховні години
«Зупинимо булінг
разом»

7

Просвітницькопрофілактична програма
тренінгових занять

Упродовж
року

Упродовж
року

Психолог школи,
соціальний
педагог,
класоводи, класні
керівники

Упродовж
року

Соціально –
психологічна
служба школи

Упродовж
року
Педагогічний
колектив
ІІ семестр

Соціально психологічна
служба школи

Адміністрація
школи.
Соціально психологічна
служба школи

Упродовж
року

Класоводи, класні
керівники,
соціально психологічна
служба школи

Упродовж
року

Соціально психологічна
служба школи

1 – 11 класи

7-8 класи

Адміністрація
школи

«Психологічні аспекти
підліткової
агресивності»
Батьки
здобувачів
освіти

8

Поради батькам щодо
зменшення ризиків
булінгу та кібербулінгу.
Інформаційні
повідомлення: «Як
розпізнати, що дитина
страждає від булінгу?»

7-8 класи

9

Практичні заняття з
елементами тренінгу
«Як справитися з
агресією?»

Упродовж
року

Упродовж
року

Соціально психологічна
служба школи

Соціально –
психологічна
служба школи

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

1

Самооцінка закладу
освіти за показниками
безпеки, комфортності,
інклюзивності

Педагогічний
колектив

5 – 11 класи

2

Анонімне анкетування
учнів 5-11-го класів про
випадки булінгу
(цькування) у школі
Анкетування батьків про
безпеку в закладі освіти

Батьки
здобувачів
освіти
Грудень

4

Діагностика стосунків у
закладі освіти.
Анкетування учнів та
вчителів.

5

Аналіз інформації за
протоколами комісії з
розгляду випадків
булінгу (цькування) в
закладі освіти

3

Адміністрація,
педагогічний
2 рази на рік
колектив

Упродовж
року
Упродовж
року
Упродовж
року

Соціальний
педагог, психолог

Класні керівники,
психолог,
соціальний педагог
Психолог,
соціальний педагог

Адміністрація
школи

Педагогічний
колектив
Щомісяця

