ЗАТВЕРДЖУЮ
директор Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради
____________Ірина ЛОЗОВСЬКА

План заходів щодо профілактики булінгу у 2022-2023 н.р
№п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін
виконання

Відповідальний

8-11 кл.

Вересень

Психологічна служба

8-11 кл.

Березень

Психологічна служба

8-11 кл.

Упродовж року

Психологічна служба

Діагностичний етап
1.

2.
3.

Поповнення бази інструментарію
для діагностики рівня напруги,
тривожності
в
учнівських
колективах
Проведення анкетування серед учнів
«Насильство серед підлітків»
Дослідження
мікроклімату,
згуртованості груп та емоційних
станів учнів

Інформаційно – профілактичні заходи
1.

2.

Виготовлення пам’яток «Маркери
булінгу»
Проведення заняття з елементами
тренінгу «Ми проти насилля»

8-11 кл.

Жовтень

Психологічна служба

8-11 кл

Грудень

Психологічна служба

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Робота відеозалу «Подолаємо булінг
разом»
Консультативний пункт
« Скринька довіри»
Засідання методичної комісії
виховної роботи та вчителів
фізичної культури на тему
« Безпечна школа.Маски булінгу»
Вивчення законодавчих документів,
практик протидії булінгу
Обговорення питання протидії
булінгу на батьківських зборах
Контроль за роботою щодо
попередження випадків булінгу

8-11 кл.

Лютий

Учасники освітнього
процесу
Члени методичної комісії

Упродовж року

Педагогічний колектив

Упродовж року

Директор ліцею

Учасники освітнього
процесу
Учасники освітнього
процесу

Упродовж року

Директор ліцею

Упродовж року

Директор ліцею

Січень

Психологічна служба
Психологічна служба
Голова методичної комісії

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1.

2.

3.

Проведення щопонеділка ранкових Учні 8 – 11 класів
лінійок з метою формування
навичок дружніх стосунків
Створення морально безпечного
Учні 8 – 11 класів
освітнього простору, формування
позитивного мікроклімату та
толерантної міжособистісної
взаємодії в ході спілкування ,
тренінгових занять«Змінюй в собі
негативне ставлення до інших», «Як
подолати булінг»
Проведення годин спілкування за
Учні 8 – 11 класів
участю працівників Луцького
місцевого центру з надання

Упродовж року

Директор ліцею

Упродовж року

Класні керівники

Упродовж року

Класні керівники

4.

5.
6.

безоплатної вторинної правової
допомоги.
Години спілкування «Булінг: міфи
Учні 8 – 11 класів
та реальність», «Не допускай
насилля над ближнім», «Допоможи
другу» тощо. Проведення заходів в
рамках Всеукраїнського тижня
права
Проведення годин спілкування на
Учні 8 – 11 класів
тему « Як уникнути конфлікту»
Перегляд відео-презентацій « Булінг Учні 8 – 11 класів
в твоїй школі. Як його розпізнати?»
Адміністративна і кримінальна
відповідальність за поширення
булінгу

Грудень -. січень

Класні керівники, вчитель
правознавства, практичний
психолог

лютий

Класні керівники

січень

Класні керівники

Психологічний супровід
Спостереження
за
поведінкою
здобувачів
освіти,
стилем
спілкування з учасниками освітнього
процесу
під час навчальновиховного процесу
Консультаційна робота з учасниками
освітнього процесу
Індивідуальне
консультування
підлітків, які зазнають насильства з
боку однолітків

1.

2.
3.

8-11 кл.

Упродовж року

Психологічна служба

8-11 кл.

Упродовж року

Психологічна служба

8-11 кл.

Упродовж року

Психологічна служба

Корекційно-розвивальна робота
1.

Заняття

з

елементами

тренінгу

9, 11 кл.

Грудень

Психологічна служба

2.

«Булінг в учнівському середовищі»
Заняття з підвищення впевненості в
собі для учнів з високим рівнем
тривожності

9,10 кл.

Протягом року

Практичний психолог

Робота з батьками
1.

2.

Поради батькам щодо зменшення
ризиків булінгу,кібербулінгу для
своєї дитини.
Тематичні батьківські збори «Булінг
у шкільному середовищі: що
важливо знати батькам”

Батьки

Упродовж року

Психологічна служба

Батьки

За запитом

Класні керівники

