Додаток 1
План заходів Ліцею №1 ім. Лесі Українки, спрямованих на
запобігання та протидію булінгу
№
з/п

Зміст

Терміни
виконання

1.

Видати наказ «Про організацію
роботи з питань протидії
насильству та булінгу»

вересень
2020р.

Ломова В.В.

2.

Розробити порядок подання та
розгляду заяв, реагування на
випадки цькування в закладі

Вересеньжовтень
2020р.

Адміністрація закладу

3.

Провести інформаційнопросвітницьку компанію щодо
протидії булінгу (перегляд
відео презентацій «Булінг в
школі. Як його розпізнати»,
«Кібербулінг або агресія в
Інтернеті:
Способи
розпізнання і захист дитини»;
розповсюдження буклетів,
поширення інформації на сайті
закладу та на сторінці у
Facebook

Вересеньжовтень
2020р.

Ломова В.В., Бойчук І.В.

4.

Опрацювати на засіданні МО
класних керівників та
класоводів питання:
«Профілактика та подолання
булінгу в дитячому середовищі.
Нормативні документи.
Практики протидії цькуванню»

грудень
2020р.

5.

Залучати педагогічних
працівників,батьків до участі в
вебінарах, конференціях та ін.
заходах щодо протидії
насильству

Протягом року Адміністрація закладу

6.

Сприяти взаємодії з
підрозділами ювенальної
поліції, ССД, соц.службами для
роз’яснення наслідків
противоправної поведінки

Протягом року Ломова В.В.

Відповідальні

Ломова
керівники

В.В.,

класні

7.

Підготувати і провести години
спілкування на тему протидії
насильству та булінгу

8.

Провести батьківські збори
«Булінг як явище. Як допомогти Протягом року Кл.керівники
дитині уникнути проблем»

9.

Провести круглий
стіл «Взаємодія педагогів,
батьків, громадськості з
подолання негативних явищ у
дитячому середовищі»

10.

Провести флешмоб «Стоп –
булінг!»

вересень 2020р. Ломова В.В.

11.

Організувати перегляд
відеороликів з подальшим
обговоренням:
«Нік Вуйчич
про булінг у школ»,
«Булінг у школі та як з ним
боротися – говоримо з
Уповноваженим Президента
України..», «Зупиніться!!! МОЯ
Історія про Булінг і
Кібербулінг» та ін.

Протягом року Кл. керівники

12.

Провести години психолога
«Я-ти-ми або як спілкуватись
без конфліктів» (5-7 кл.)

Квітень
2021р.

Бойчук І.В.

13.

Залучити до проекту «Мій
найкращій друг» учнів 4-х
класів

Квітень
2020р.

Бойчук І.В.

14.

Провести тренінгові заняття
«Впевнена поведінка, як засіб
протидії насильству» (6-8 кл.)

Травень
2021р.

Бойчук І.В.

Протягом року

Грудень
2020р.

Кл.керівники,
класоводи

Адміністрація закладу

