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№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Відмітка про
виконання
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства
та булінгу
Підготовка наказу «Про запобігання
останній
Срібненко 0 .0 .
булінгу (цькування) у закладі освіти»
тиждень
серпня
Підготовка наказу «Про порядок дій
Перший
Срібненко 0 .0 .
персоналу при зіткненні з випадками
тиждень
булінгу (цькування) у закладі освіти»
вересня
Проведення нарад з різними категоріями
вересень
Срібненко 0 .0 .
працівників 3 питань профілактики
булінгу (цькування);
- педагогічний персонал;
- допомімший персонал;
- технічний персонал
Ознайомлення з правилами поведінки в
вересень
Куратори груп,
групах учнів, оформлення правил у
старости груп
вигляді наочного стенду
Підготовка брошури з нормативними
жовтень
Срібненко 0 .0 .
документами з профілактики булінга
(цькування) в освітньому середовищі
для педагогів
Підготовка методичних рекомендацій
жовтень
Срібненко О.О.,
для педагогів:
практичний
- 3 вивчення учнівського
психолог
ЗАХОДИ

-

7.

1.

Термін

Відповідальний

листопад

Срібненко О.О.,
учнівський
парламент
Срібненко 0 .0 .

колективу;
3 розпізнання ознак насильства

різних видів щодо дітей
Підготовка тематичних буклетів за
участю старшокласників
Виступ на загально ліцейських зборах з
профілактики булінгу (цькування) в
учнівському колективі

січень

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

Робота 3 вчителями та іншими працівниками ліцею
Проведення навчальних семінарів для
Осінні канікули
Практичний
вчителів щодо запобігання булінгу та
психолог
заходів реагування
Інструктивні наради з питань
листопад
Адміністрація
профілактики булінгу (цькування) з
ліцею
допоміжним та технічним персоналом
Участь в науково-педагогічному проекті
ВересеньСрібненко О.О.,
регіонального рівня «Школа вирішення
жовтень 2021
вчителі
конфліктів «Митці згоди»
Співбесіда 3 кураторами за результатами
За
Практичний
діагностики класного колективу
результатами
психолог
анкетування
Консультування кураторів психологом з
Впродовж
Практичний
проблемних ситуацій
навчального
психолог
року
Робота 3 учнями
Участь в науково-педагогічномупроєкті
Вересень
Срібненко О.О.,
регіонального рівня «ТТІкола вирішення
жовтень 2021
вчителі
конфліктів «Митці згоди»
Проведення тижня толерантності
листопад
Учнівський
парламент
День відкритих дверей у ліцейського
листопад
Практичний
психолога
психолог
Конкурс плакатів проти насильства
Листопад Срібненко 0 .0 .,
грудень
учнівський
парламент
Робота 3 батьками
Тематичні загально ліцейські батьківські
січень
Адміністрація
збори
ліцею
Підготовка пам’ятки для батьків про
жовтень
Срібненко 0 .0 .
порядок реагування та способи
повідомлення про випадки булінгу
(цькування) щодо дітей, заходи захисту
та наданіїя допомоги учням
Проведення консультацій психолога з
Впродовж
Практичний
питань взаємин батьків з дітьми
року
психолог
Моніторинг освітнього середовища ліцею
Самооцінка закладу освіти за
2 рази на рік
Адміністрація
показниками безпеки, комфортності,
ліцею
інклюзивності
Анонімне анкетування учнів 8 - 1 1
грудень
Практичний
класів про випадки булінгу (цькування)
психолог
у ліцеї
Анкетування батьків про безпеку в ліцеї
грудень
Куратори груп
Діагностика стосунків у ліцеї.
лютий
Практичний
Анкетування учнів та вчителів
психолог
Аналіз інформації за протоколами
За вимогою
Срібненко 0.0.
комісії 3 розгляду випадків булінгу
(цькування) в ліцеї

26.

Підготовка звіту про виконання плану
заходів 3 запобіганню та протидії
булінгу (цькування) у ліцеї

Травень червень

Срібненко 0 .0 .

