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Заходи
щодо попередження проявів насильства та булінгу
в учнівському середовищі
КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст. -гімназія №2 Вінницької міської ради»
на 2020-2021 н. р.
№
Заходи
Термін
з/п
виконання
1 Забезпечення виявлення випадків насильства
Постійно
та булінгу над дітьми та своєчасне надання
відповідної інформації департаменту освіти,
служби у справах дітей, ювенальної
превенції про випадки насильства серед
учнів та уживання конкретних заходів щодо
їх попередження та недопущення в
освітньому процесі
2 Розроблення плану заходів, спрямованих на
Щороку
запобігання
та
протидію
булінгу
(цькуванню) в закладі освіти відповідно до
рекомендацій
3 Надання методичної допомоги педагогам,
Постійно
класним
керівникам,
батькам
щодо
профілактики дитячого насильства та
булінгу в освітньому середовищі
4 Співпраця з державними установами,
Постійно
громадськими
та
благодійними
організаціями, які працюють в інтересах
дітей, залучення до участі в інноваційних
просвітницько-профілактичних програмах,
заходах та проєктах
5 Проведення
моніторингу
ефективності
Не менше
виконання плану заходів, спрямованих на двох разів на
рік
запобігання
та
протидію
булінгу
(цькуванню) в закладі шляхом анкетування,
опитування, проведення індивідуальних та
групових бесід, співбесіди з педагогами,
класними
керівниками,
учнівським
самоврядуванням, діагностичні дослідження
тощо
6

Проведення

в

класних

колективах Протягом

Відповідальний
Адміністрація
закладу

Адміністрація
закладу
Психологічна
служба закладу
Психологічна
служба закалду

Психологічна
служба закладу

Класні керівники

7

8

9
10

11

12

13

тематичних виховних годин, бесід, заходів,
тренінгів
з
формування
толерантних
стосунків між учасниками освітнього
процесу, інших форм роботи з розвитку
комунікативних навичок спілкування
Робота шкільної служби омбудсменів та
постійно діючих гуртків ««Вирішення
конфліктів мирним шляхом. Базові навички
медіації», «Вирішую конфлікти та будую
мир навколо себе», «Дисципліна і порядок»
Залучення
до
гурткової
роботи
та
спортивних змагань більшої кількості учнів
та учнів, які потребують посиленого
психолого-педагогічного супроводження

року

Постійно

Протягом
року

Упровадження проекту «Стоп булінг!»

Протягом
року
Включення до щорічного плану підвищення Постійно
кваліфікації
педагогічних
працівників
закладу навчання у сфері емоційних,
громадянських
та
соціальних
компетентностей, вдосконалення знань,
вмінь та навичок протидії та запобігання
булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Спрямування інформаційно-просвітницької Постійно
роботи серед дітей та учнівської молоді на
формування
стандартів
позитивної
поведінки
та
недопущення
проявів
шкільного булінгу
Ознайомлення педагогів з результатами
Серпень
опитування учнів 7-10 класів на предмет
2021 року
наявності
шкільного
булінгу
та
використовувати їх під час планування
роботи класних керівників
Виствітлення на офіційному сайті закладу та
Постійно
соціальних
сторінках
інформаційнопросвітницьких матеріалів щодо форм,
причин і наслідків булінгу (цькування),
заходів у сфері запобігання та протидії
булінгу
(цькування),
формування
нетерпимого
ставлення
громадян
до
насильницької
моделі
поведінки
у
міжособистісних стосунках тощо

Соціальний
педагог,
практичний
психолог,
керівники гуртків
Педагогорганізатор,
керівники
гуртків, учителі
фізкультури
Практичний
психолог
Адміністрація
закладу

Класні керівники

Практичний
психолог

Відповідальний
за сайт закладу

