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План заходів
Шоломківського ЗЗСОІ-ІІІ ступенів
щодо попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед
учасників освітнього процесу
на 2021-2022 навчальний рік
Інформаційно-просвітницькі заходи
3.1. Робота з учнями
№
п/п
1
2

3

4

5

Назва заходу
Забезпечити системне вивчення та
дотримання в закладі єдиних правил для
учнів
Провести тематичні виховні години для
навчання учнів:
Як протистояти тиску та відстоювати
власну позицію.
Моя поведінка в конфлікті/небезпечній
ситуації.
Як будувати стосунки з однолітками.
Правила безпеки в Інтернеті.
Як адаптуватися до нових
умов/незнайомої ситуації.
Насильство. Як його уникнути?
Для чого потрібна конкуренція в групі?
Вчимося довіряти один одному.
Безпечна школа. Маски булінгу.
Конфлікт і взаємодія
Організувати правовий всеобуч для
учнів з питань попередження булінгу,
жорстокості та насилля, вирішення
сімейних конфліктів за участю
працівників управління юстиції міста та
правоохоронних органів
Провести уроки відвертого спілкування:
Взаєморозуміння - гарантія твоєї
безпеки.
Вчимося розуміти один одного.
Маніпуляції та захист від них.
Індивідуальні заходи з виявлення та

Класи

Термін
проведення

Відповідальний

1-11
класи

Протягом
навчального
року

Класні
керівники

1-11
класи

Упродовж
року

Класні
керівники

1-11
класи

Упродовж
року

Адміністрація
закладу

Протягом
навчального
року

Практичний
психолог
Класні
керівники

Постійно

Практичний

1-4 кл.
5-7 кл.
8-11 кл.
1-11

6

7
8

профілактики порушень соціальнопсихологічної адаптації учнів,
виховання взаємоповаги та навчання
дітей і батьків способом конструктивної
взаємодії в сім'ї;
формування соціальних навичок у дітей
Проведення заходів, спрямованих на
формування тендерної культури учнів
Перегляд учнями документальних
фільмів про наслідки булінгу та
жорстокого поводження 3 дітьми
Написання есе «Як довіряти і бути
вдячним іншим»

Години спілкування «Кібербулінг! Який
він?»
3.2. Робота з батьками

9

№
п/п
1

2

3

4

класи

психолог

1-11
класи

Класні
керівники
Практичний
психолог

1-11
класи
1-11
класи
1-11
класи

Назва заходу
Підготувати пам'ятки для батьків:
«Коли хочеш як ліпше, або як негативні
інтервенції батьків впливають на дітей».
«Що не можна забороняти дитині: дев'ять
акцентів для батьків».
Організувати правовий всеобуч для батьків з
питань охорони дитинства, попередження
жорстокості та насилля, вирішення сімейних
конфліктів за участю працівників управління
юстиції, служби у справах дітей,
правоохоронних органів
Провести батьківські збори з метою
роз'яснювальної роботи щодо Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)»
Провести тематичні класні батьківські збори:
БЮр-булінг. Три проблеми батьків, які
впливають на дитячу агресію.
«Протидіємо насиллю над дитиною в сім'ї».
Булінг у школі: як діяти батькам?
Школа, батьки, діти - як сформувати взаємини?
Безпечний Інтернет.
Як спілкуватися з власною дитиною?
Мистецтво ефективного спілкування з дитиною.
Попередження насильства, жорстокості в сім'ї
або дитинство починається з любові.

Упродовж
року
Вересеньжовтень
2021 року
Березеньтравень
2022
Лютий 2022
Термін
проведення

Практичний
психолог
Учителі
української
мови
Класні
керівники

Відповідальний

Серпень
2021

Класні
керівники
Практичний
психолог

Протягом
навчального
року

Практичний
психолог

До
01.10.2021
року

Класні
керівники

Протягом
навчального
року

Практичний
психолог,
класні
керівники

5

Як правильно подолати свою та чужу агресію?
Методи позитивної дисципліни.
Як навчитися довіряти власній дитині або
поговоримо про довіру.
П'ять шляхів до серця дитини.
Поняття безпеки. Безпека освітнього
середовища
Індивідуальна робота з батьками агресивних
дітей і батьків дітей-жертв

Протягом
навчального
року

Практичний
психолог,
класні
керівники,
адміністрація

3.3. Робота з педагогічними працівниками
№
п/п
1
2

3
4

5

Назва заходу

Термін
проведення

Відповідальний

Протягом
Голова М/К кл.
Засідання методичної комісії класних керівників
керівників
навчального
«Булінг у дитячому середовищі: причини,
року
наслідки та шляхи його подолання»
Вивчення документів
• Порядок звернення щодо булінгу чи інших
Адміністрація
Протягом
видів насильства;
навчального Класні керівники
• Алгоритм дій для педагогів, інших працівників
1-1Ікл
року
закладу та адміністрації у випадку виявлення
фактів боулінгу
Практичний
Жовтень
Семінар-практикум для вчителів за програмою
2021 року
психолог
запобігання боулінгу в закладі «Не смійся з мене»
Навчальні заняття і тренінги для вчителів з
метою навчити їх ідентифікувати насильство як у
своїй поведінці, так і в поведінці дітей, сформувати у педагогічному колективі єдиний погляд на
проблему булінгу:
Цькування у ліцеї: як лікувати клас від булінгу.
Особливості підтримки дітей і їхніх сімей у
ситуації домашнього насильства.
Практичний
Упродовж
Законодавство з питань протидії насильству над
року
психолог
дітьми.
Як уникати конфліктів з учнями?
Педагогіка партнерства.
Як подолати агресію учнів?
Як згуртувати/здружити колектив?
Майстерність педагогічного спілкування.
Безпечне освітнє середовище.
Принципи захисту особистих даних учнів, їх
зображень
Підготувати пам 'ятки для вчителів:
ЖовтеньПрактичний
«Моя хата не скраю, або Реагуємо на ознаки
листопад
психолог
насильства над дитиною»
2021 року
«Як запобігти булінгу в учнівській спільноті»

6

тощо
Розглянути на засіданнях педагогічної ради
питання:
Поглиблення знань педагогічних працівників
щодо методик запобігання
виникненню насильства у дитячому колективі або
ранніх ознак його виявлення.
Формування в учнів громадської компетентності
та соціально-емоційної грамотності.

Жовтень,
січень 20212022 р

Адміністрація

3.4.Масові заходи
№
п/п

Назва заходу

Класи

Термін
проведення

1 Конкурс плакатів та інфографіки на тему
«STOP булінг»

1-11 Листопад
класи 2021 року

Використати плакати учнів для
2 оформлення інфостендів у їхніх класних
кабінетах

1-11
класи

Грудень
2021 року

3 Конкурс командних ігор «Перетвори
булінг на боулінг»

1-11
класи

Лютий
2022 року

4 Флешмоб «Наш заклад - територія
толерантності»

1-11
класи

Грудень
2021 року.

Флешмоб - складання ланцюжка
5 побажань «Як протидіяти злості
ненависті, роздратування,
несправедливості»

1-11
класи

Березень
2022 року

Відповідальний
Класні
керівники
Практичний
психолог
Класні
керівники
Практичний
психолог
Класні
керівники
Педагогорганізатор
Практичний
психолог
Педагогорганізатор
Класні
керівники
Практичний
психолог

