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План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї № 1 імені Івана Франка

на 2020 – 2021 н.р.

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальний

1 Нормативно-правове та інформаційне забезпечення
попередження насильства та булінгу

1.1 Оновити розділ для профілактики булінгу (цькування) і
розмістити нормативні документи на сайті ліцею № 1 імені
Івана Франка.

І тиждень вересня Директор ліцею, заступник з навчально-виховної
роботи, психолог, соціальний педагог

1.2 Організувати механізми звернення та встановити
інформаційну скриньку для повідомлень про випадки булінгу
(цькування)

Вересень Соціальний педагог, психолог

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

вересень Класні керівники, старости класів, соціальний
педагог

1.4 Оформити тематичний стенд спрямований для запобігання та
протидію булінгу

жовтень Соціальний педагог

1.5 Підготувати методичні рекомендації для вчителів:
з вивчення учнівського колективу;
з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей.

жовтень Соціальний педагог

2 Робота з вчителями та іншими працівниками закладу
освіти

2.1 Провести бесіди з класними керівниками за результатами
соціально-психологічних досліджень, анкетувань класних
колективів

ІV тиждень
жовтня,
грудня,
березня,

Класні керівники, соціальний педагог, психолог

2.2 Консультування класних керівників психологом, соціальним
педагогом щодо проблемних ситуацій.

Протягом року Класні керівники, психолог, соціальний педагог



3 Робота з учнями
3.1 Робота Служби порозуміння « Мій друг» Кожного вівторка Учнівська рада, соціальний педагог
3.2 Транслювати  відеоролик «Вирішення конфліктів мирним

шляхом. Медіація – ровесників і ровесниць» 7-9 кл.
Вересень – жовтень Учнівська рада,

соціальний педагог
3.3 Провести тренінгові заняття для старшокласників з розвитку

навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів
листопад Соціальний педагог

3.4 Провести соціально- психологічні заняття, години
спілкування протидії та попередження булінгу.

Протягом року Соціальний педагог, психолог

3.5 Організувати та провести «Тиждень толерантності» лютий Учнівський парламент, заступник директора,
вчитель правознавства, соціальний педагог

3.6 Сприяти налагодженню конструктивної учнівської взаємодії,
створити позитивну атмосферу в системі «учень-учень»,
вирішувати конфліктні ситуації. (Учні 5-7кл.)

січень Соціальний педагог

3.7 Організувати конкурс плакатів щодо протидії насильства лютий Учнівська рада, вчитель з образотворчого
мистецтва, соціальний педагог

4 Робота з батьками
4.1 Провести тематичні батьківські збори в класах січень Класні керівники, соціальний педагог
4.2 Провести консультацій психолога з питань взаємин батьків з

дітьми
Впродовж року Психолог

4.3 Консультувати батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць Соціальний педагог
5 Моніторинг освітнього середовища
5.1 Дослідити мікроклімати класних колективів та визначити

рівень  характеру взаємин в учнівських колективах
Лютий Психолог, соціальний педагог

5.2 Провести аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду
випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

Щомісяця Соціальний педагог

5.3 Підготувати звіт щодо виконання плану заходів з запобігання
та протидії булінгу

ІV тиждень
травня

Соціальний педагог


