План заходів
протидії та запобігання проявів булінгу
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

Н азва заходу

Термін
виконання

Відповідальний

Здійснювати перевірку
приміщень, території закладу з
метою виявлення місць, які
можуть бути небезпечними та
сприятливими для вчинення
булінгу
Організовувати належні заходи
безпеки, спостереження за
місцями загального
користування і технічними
приміщеннями
Формувати стійкі переконання
в учасників освітнього процесу
щодо неприпустимості булінгу
в міжособистісних стосунках,
забезпечувати набуття умінь та
навичок ненасильницької
поведінки
Проводити тренінги, тематичні
зустрічі,заняття, круглі столи,
бесіди, консультації, спільні
перегляди та обговорення
тематичних відео сюжетів всіма
учасниками освітнього процесу
Залучати до проведення заходу
протибулінгового характеру
працівників Національної
поліції України, представників
сфери охорони здоров’я,
працівників органів юстиції,
служби у справах дітей,
соціальної служби для сім’ї,
дітей, соціальної служби для
сім’ї дітей та молоді

Упродовж
навчального
року
-

Адміністрація

Упродовж
навчального
року

Адміністрація

Постійно

Педагогічний
колектив
соціальний
педагог,
психолог

Постійно

Класні керівники,
майстри в/н,
соціальний
педагог,
психолог

Упродовж
навчального
року

Заступник
директора з НВР,
психолог,
соціальний
педагог

6.

Своєчасно виявлять, протидіяти
та попереджати прояви булінгу

7.

Довести до відома учасників
освітнього процесу телефони
довіри:
- Дитяча лінія
(116 111 або
0 800 500 225)
- Гаряча лінія щодо
булінгу (116 000)
- Гаряча лінія з питань
запобігання насильству
(116 123 або
0 800 500 335)
- Уповноважений ВР з
прав людини
( 0 800 50 17 20)
- Уповноважений
Президента України з
прав дитини
(044 255 76 75)
- Центр надання
безоплатної допомоги
(0 800 213 103)
- Національна поліція
України (102)
Проводити регулярний
моніторинг безпечності та
комфортності закладу освіти та
освітнього середовища шляхом
опитування, анкетування та
вживання відповідних заходів
реагування
Реєстрація та участь в он-лайн
курсі «Протидія та *
попередження булінгу в
закладах освіти за посиланням
https://prometheus.ors.ua/courses/

8.

9.

Постійно

Педагогічні
працівники,
соціальнопсихологічна
служба
Заступник
директора з НВР,
психолог,
соціальний
педагог

Постійно

Психологічна
служба

Лютий 2019

Педагогічні
працівники

Розробила
заступник директора з НВР

Л.М.Волошкова

