СХВАЛЕНО
Протокол засідання педагогічної ради
Охтирської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради
Сумської області від 30.08.2021 № 15

І-ІІІ ступенів №1
'сса ШУЛЬЖЕНКО

ПЛАН
заходів щодо запобігання, профілактики та протидії булінгу
в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1
Охтирської міської ради Сумської області
№
з/п

'

Зміст

Відповідальний

Термін
виконання

Форма
узагальнення

Відмітка
про
виконання

Організаційні заходи щодо проведення антибулінгової політики закладу
1

Наради з
педагогічними
працівниками
питань
профілактики
булінгу
(цькування)

Заступник
директора з
виховної роботи

Серпень

Протокол
педагогічної ради
%

2

Вивчення
законодавчих
документів,
практик протидії
булінгу
(цькуванню)
Розроблення
плану заходів
для запобігання
булінгу
(цькуванню) та
будь яким
проявам насилля
Створення
робочої групи

Заступник
директора з
виховної роботи

Серпень вересень

Протокол м/о

Адміністрація
Практичний
психолог

Серпень

3.

4

Наказ

Заступник
Вересень
Наказ
директора з
виховної роботи
Безпечний доступ Вчителі
5
вересень
Наказ
до Інтернету
інформатики
Вивчення сиіуації щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу
Практичний
Протягом
1
Аналіз звернень
Аналітична
2021-2022
психолог
громадян, що
довідка
навального
Адміністрація
надходять до
року
психолога,
керівника
Виявлення
Практичний
Протягом
2
Анкетування,
основних
2021-2022
психолог
наради при
чинників, що
навального
Педагогдиректору

соціальний
року
негативно
вііливають на
психологічний
комфорт та
безпеку в закладі
Вересень
Аналіз чинників, Адміністрація
3
(поповнення
які провокують
Практичний
протягом
найчастіше
психолог
року)
булінг
Педагог(цькування) у
соціальний
закладі
Створення безпечного освітнього середовища
Спостереження за Адміністрація
Відповідно
1
поведінкою учнів
графіку
під час перерв
Адміністрація
2
Протягом
Контроль за
Класні керівники
2021-2022
відвідуванням
навчального
1-11 класів
навчальних
року
занять
Інформаційно-просвітницькі заходи
Ознайомлення з
Адміністрація,
1
Порядком
Практичний
звернення щодо
психолог,
булінгу чи інших соціальний
видів насильства, педагог
Алгоритм дій для
педагогів, інших
працівників
закладу та
адміністрації у
випадку
виявлення фактів
боулінгу
(цькування)
Практичний
2 , Проведення
психолог
Тижня протидії
булінгу серед
учасників
освітнього
процесу
Провести заходи Практичний
3
психолог
до Всесвітнього
дня «16 днів без
насильства»
серед учасників
освітнього
процесу
Практичний
4
Тренінгові
психолог
заняття:
- «Як захистити
себе?» (9-11
класи);

Соціальний
паспорт школи

Наказ
Журнал
щоденного обліку
відвідування
здобувачами
освіти, класі
журнали, накази

Серпень

Алгоритм дій для
педагогів, інших
працівників
закладу та
адміністрації у
випадку
виявлення фактів
булінгу
(цькування)

Вересеньлютий

Фотозвіт

Листопадгрудень

Фотозвіт

Вересень
Жовтень

Журнал
щоденного обліку
роботи

5

6

7

8

9

- «Не допускай
насилля над
ближнім» (4-10
класи);
- «Допоможи
другу» (1-6
класи);
- Профілактика
булінгу в
учнівському
колективі» (1-11
класи)
Година
спілкування:
- «Конфлікту
краще уникати»
(5,-9 класи);
- «Зупинимо
булінг разом!»
(5-8 класи)
«Булінг у
дитячому
колективі»
(7-9 класи)
- «Що ти знаєш
про насильство»
(5-11 класи)
Складання та
розповсюдження
буклетів серед
учасників
освітнього
процесу «Не
стань жертвою
шкільного
'булінгу»
Конкурс плакатів
проти насильства
«8і;орВи11іп§»
(5-10 класи)
Круглий стіл:
- «Зупинимо
булінг всі разом»
(1-11 класй);
- «Маски
булінгу» (1-4
класи)
Бесіди:
- «Що таке
булінг? Правова
відповідальність»
(1-11 класи);

Грудень
Лютий

•

Практичний
психолог
Педагог
соціальний

Журнал
щоденного обліку
Вересень
Жовтень

роботи

Грудень
%
Березень

Педагогорганізатор

Протягом
2021-2022
навчального
року

Практичний
психолог
Педагог
соціальний

Журнал
щоденного обліку
роботи,сайт

Практичний
психолог
Педагог
соціальний

Журнал
щоденного обліку
роботи

Практичний
психолог
Педагог
соціальний
Класні керівники

Журнал
щоденного обліку
роботи

Вересень

- «Вчимося
дружити» (5-7
класи);
- «Стоп булінг!»
- «Зупинимо
булінг» (5-9
класи);
- Корисні поради
для профілактики
і подолання
кібер-булінгу;
- «Насильство
над дітьми: як
убезпечити
себе?» (5-7
класи);
- ,«Що робити,
щоб тебе не
принижували»
(8-10 класи)
10 Засідання Ради
профілактики
правопорушень
серед учнівської
молоді
и Співпраця з
працівниками
ювенальної
превенції сектору
превенції
Охтирського
відділу поліції
Головного
Управління
Національної
поліції в
, Сумській області
Робота з
батьками:
- Групові та
індивідуальні
консультації
батьків
- Онлайн
консультування
батьків учнів
освітнього
закладу
- Виготовлення
пам'ятки для
батьків про
порядок
реагування на
випадки булінгу

Жовтень

Листопад
*

Березень

Квітень

Заступник
директора з
виховної роботи

Щомісячно

Заступник
директора з
виховної роботи

Протягом
навчального
2021-2022
навчального
року

Журнал обліку
санітарнопросвітницької
роботи

Практичний
психолог

Протягом
навчального
2021-2022
навчального
року

Журнал
протоколів
консультативних
робіт

Протоколи
%

- Проведення
загальношкільних
батьківських
зборах «Все, що
треба знати
батькам про
булінг»
- Тематичні
батьківські збори
«Протидія
цькуванню в
учнівському
колективі»
«Шкільний
булінг»
- Інформаційна
робота через сайт
начального
закладу

Адміністрація
класні керівники

Вересень

Протоколи

Січень

Клані керівники
практичний
психолог

Адміністрація

щоквартально

Протягом
2021-2022
навчального
року

Протоколи

Сайт навчального
закладу

