План
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
в Бучанському ліцеї №9
Найменування
завдання
1. Сприяння
запобіганню та
протидії булінгу
в закладах освіти

Найменування заходів

Відповідальні за
виконання
1)
Здійснення
інформаційно- Практичний
просвітницької діяльності серед психолог,
учасників
освітнього
процесу, соціальний педагог
спрямована на запобігання булінгу
або
насильницьких
дій
та
нетерпимого
ставлення
до
насильницької моделі поведінки у
міжособистісних стосунках, навичок
безпечної поведінки в Інтернеті,
здорового та безпечного способу
життя

Строк
виконання
постійно

2) Організувати проведення спільних Заступник директора
заходів по запобіганню булінгу у з виховної роботи, за потреби
координації із Центром соціальних практичний психолог
служб
Управління
соціальної
політики Бучанської міської ради,
відділенням № 1 Бучанського РУП
ГУ Національної поліції в Київській
області, КНП
«Бучанський
центр
первинної
медико-санітарної допомоги»
3) надання соціальних та психолого- Соціальний педагог, постійно
педагогічних послуг здобувачам практичний психолог
освіти, які вчинили булінг, стали
свідками або потерпілими від булінгу
(згідно з рішеннями комісії з
розгляду випадків булінгу)
4) оприлюднення на веб-сайті Практичний
закладу інформаційних матеріалів, психолог, соціальний
рекомендацій
та
нормативно- педагог
правових актів про запобігання та
протидію булінгу

постійно

2. Створення у
закладі освіти
безпечного
освітнього
середовища та
проведення
роботи з питань
запобігання
булінгу

3. Професійний
розвиток та
підвищення
кваліфікації з
питань
формування в
учнів соціальних
компетентностей
і навичок
толерантної
поведінки та
неприйнятності
насильницьких
дій

1) розроблення планів заходів, Заступник директора вересень
спрямованих на запобігання та з виховної роботи,
протидію
булінгу
в
закладі, практичний психолог
утворення комісії з розгляду випадків
булінгу в закладі
2) ознайомлення з правами та Заступник директора на початку
обов’язками щодо протидії булінгу з виховної роботи
навчального
працівників закладу освіти
року
3) ознайомлення з правами та Практичний
обов’язками щодо протидії булінгу психолог, соціальний
учнів
педагог

вересеньлистопад

4)
моніторинг
безпечності Практичний
освітнього
середовища
шляхом психолог, соціальний
опитування учнів, індивідуальних педагог
бесід з ними

груденьсічень

1)
проходження
підвищення Педагогічні
кваліфікації педагогічних працівників працівники
закладу з питань формування
соціальних
компетентностей
та
навичок запобігання та протидії
булінгу

Упродовж
навчального
року

