План заходів
Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
щодо попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників
освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік
№
з\п
1
2.
3.
4

Назва заходу
Анкета «Що ти знаєш про Булінг?»
Створення стенду у школі #CтопБулінг
Розмістити на інформаційному стенді номери телефону
гарячої лінії протидії булінгу
Тематичний тиждень, щодо протидії булінгу

Термін
проведення
вересень 2020
Вересень жовтень
Вересень
2020
Вересень
Вересень 2020

7

Створення на офіційному сайті закладу сторінки «
Протидія булінгу»
Публікування на сайті закладу правил поведінки здобувачів освіти в закладі освіти, плану заходів, спрямованих
на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, порядку подання та розгляду (з дотриманням
конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування),
порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу
Проведення засідання методичного об’єднання класних
керівників 1-11 кл. на тему «Організація та проведення
профілактичної роботи щодо попередження випадків
боулінгу серед учасників освітнього процесу»
Години спілкування «Кібербулінг! Який він?»

8
9

5
6

Класи

Відповідальний

1 – 11 кл.
1-11кл.

Психолог
Педагог –
організатор ,ЗДВР
Педагог –
організатор ,ЗДВР
Педагог – організатор, ЗДВР,
класні керівники.
Педагогорганізатор, ЗДВР
Педагогорганізатор, ЗДВР

1-11кл.
1- 11 кл.

1-11кл.

Жовтень
2020

Жовтень 2020

Класні
керівники

Леванчук О.Ф.

Жовтень 2020

5-11 кл.

Акція «16 днів проти насильства!»

Листопад 2020

1 -11кл.

Листопад 2020

5-11 кл.

10
11.

Складання та розповсюдження серед учнів 1-11кл.
листівок «Не стань жертвою булінгу»
Розвивальне заняття «Як приборкати власних драконів?»
Проведення уроків відвертого спілкування. Перегляд та
обговорення мультфільму «Бридке каченя»,1-4 кл.,
створення колажу «Обирай життя без булінгу» 5-8кл,
диспут «Що псує стосунки між людьми?» 9 -11 кл.

Листопад 2020
грудень

5 - 7 кл.
1-11 кл.

12.

Нарада при директорові «Зупинимо булінг разом!»

Грудень 2020

Вчителі
школи

13

Всеукраїнський тиждень права

Грудень 2020

14

Круглий стіл шкільної ради старшокласників за участю
психолога «Маски булінгу»

Січень
2021

9-11 кл.

15

Зустріч із представниками юстиції. Лекція «Що ти знаєш
про булінг?!»
Конкурс малюнків «Обирай життя без булінгу»
Перегляд відеоролику «Булінг - спосіб самозахисту», «А
чи готовий ти робити сьогодні зміни навколо себе?»
Організувати в навчальному закладі написання есе на
тему «Чи є булінг в моєму житті?».

Лютий 2021

5 -11 кл.

Лютий 2021
Березень 2021

1 – 4 кл.
8 -11 кл

Класні керівники
5- 11кл.
ЗДВР
класні керівники
Учнівське
самоврядування
Психолог
Класні керівники
1-11 класів,
Практ.психолог,
Педагог –
організатор ,ЗДВР
Педагог –
організатор ,ЗДВР
Кафедра вчителів
історії
Педагог –
організатор ,ЗДВР
Психолог
Представники
юстиції
ГПД
Класні керівники

Березень 2021

5- 11 кл.

6

16
17.
18

Вчителі
української мови
Класні керівники

19

Випуск шкільної газети «Булінг - це насильство!»

Березень 2021

9 -11 кл.

20

Перегляд відео-презентацій «Булінг в школі. Як його
розпізнати?»
Урок гарної поведінки «Дві сторони булінгу – жертва і
агресор»
Імітаційна гра «Якщо тебе ображають!»
Вивчення законодавчих документів, практик протидії
цькуванню
Організація співпраці з фахівцями СЮП, ССД, ЦСССДМ
щодо профілактичної роботи з питань попередження
булінгу та насильству в сім’ях згідно окремих планів
спільних дій.
Соціально-педагогічний патронаж
Розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) здобувачів
освіти, їхніх батьків, законних представників, інших
осіб, проведення розслідування, засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), прийняття рішення
за результатами проведеного розслідування
Години відвертого спілкування за участю офіцерів поліції «Не допускай проявів буліну над собою. Допоможи
другу».
Профілактичні бесіди із здобувачами освіти щодо попередження злочинності та правопорушень, жорстокого
поводження з дітьми, запобігання дитячій без доглядності, здійснення правового виховання, формування
моральних цінностей та якостей, пропаганда здорового
способу життя
Хвилинка корисної інформації «Перелік організацій,які
займаються проблемами булінгу в Україні»
Консультативний пункт «Скринька довіри. Розкажи мені
про себе?»
Батьківський всеобуч « Шкільний булінг . Якщо ваша
дитина стала жертвою» (класні батьківські збори)

Квітень 2021

1-11 кл.

Квітень

5 – 8 кл.

Учнівське
самоврядування
Педагог –
організатор ,ЗДВР
Класні керівники

Квітень 2021
Упродовж
року
Протягом
року

1 – 4 кл.
Вчителі
школи

ГПД
Адміністрація
закладу

За потреби
За наявності

1-11кл.

Упродовж
року

8-11 кл.

Психолог
Комісія з розгляду
випадків булінгу
серед учасників
освітнього
процесу
Адміністрація
закладу

Протягом
року

1-11 кл.

ЗДВР,класні
керівники

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

1 – 11 кл.

Класні керівники

1 – 11 кл.

Класні керівники,
психолог,ЗДВР
Класні керівники

21
22
23
24

25
26

27

28

29
30
31

1 – 11 кл.

