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№

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

Заходи

Терміни
виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження
насильства та булінгу
Підготовка наказу «Про формування
до 10.01. Директор ліцею
антибулінгової політики у Зміївському
2020
ліцеї № 1 ім. З.К.Слюсаренка».
Створення робочої групи з формування
до 10.01. Директор ліцею
антибулінгової політики у ліцеї.
2020
Розробити і затвердити Порядок
до 10.01. Комишанчнко В.В.
реагування на доведений випадок
2020
заступник
булінгу (цькування) та відповідальність
директора з
причетних осіб.
виховної роботи
Розробити і затвердити Порядок подання до 10.01. Комишанчнко
та розгляду звернень про випадки
2020
В.В., заступник
булінгу (цькування) від здобувачів
директора з
освіти, їх батьків чи законних
виховної роботи
представників, педагогічних
працівників, інших осіб
Розробити і затвердити Правила
до 10.01. Комишанчнко В.В.
поведінки здобувачів освіти у
2020
Зміївському ліцеї № 1 ім.
З.К.Слюсаренка.
Розмістити на сайті ліцею нормативні
до 10.01. Комишанчнко В.В.
документи з питань протидії булінгу.
2020
Систематично поновлювати наповнення Постійно Комишанчнко В.В.
вкладки на сайті ліцею «Формування
антибулінгової політики».
Підготовка методичних рекомендацій
Жовтень Домосканова
для педагогів з розпізнавання ознак
О.Ю.,практичний
насильства різних видів по відношенню
психолог
до дітей.
Оформлення і розміщення в рекреації
січень
Домосканова О.Ю.,
ліцею тематичного стенду з питань
2020
практичний
протидії булінгу.
психолог
Підготовка тематичних буклетів за
Листопад Домосканова
участю старшокласників «Не стань
О.Ю.,практичний
жертвою булінгу»
психолог
Інформаційна акція для старшокласників Грудень
Домосканова О.Ю.,
«Кібербулінг! Який він?»
практичний
психолог
Виступи на класних батьківських зборах щорічно
Домосканова
з профілактики булінгу (цькування) в
О.Ю., практичний
учнівському колективі.
психолог

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти
Проведення навчальних семінарів для Щорічно,
Комишанчнко В.В.
працівників щодо запобігання
Осінні
булінгу та заходів реагування із
канікули
залученням працівників Національної
поліції.
Інструктивні наради з питань
2 рази на рік Комишанчнко В.В.
профілактики булінгу (цькування) .
Тренінг для вчителів щодо
Зимові
Психолог,
запобігання булінгу (цькування) у
канікули
соціальний
опорному закладі та філіях.
педагог, залучені
фахівці
Співбесіда з класними керівниками за За
Комишанчнко
результатами діагностики класного
результатам В.В..
колективу.
и кожного
завідуючі філіями
семестру
Консультування класних керівників
Постійно
Домосканова
психологом, соціальним педагогом з
О.Ю., практичний
проблемних ситуацій.
психолог, Носик
М.І., соціальний
педагог
Робота із здобувачами освіти
Обговорення правил поведінки
Вересень
Класні керівники,
здобувачів освіти у Зміївському
старости класів (1–
ліцеї № 1 ім. З.К.Слюсаренка, їх
11 класи)
оформлення правил у вигляді
наочного стенду.
Проведення тренінгів для здобувачів Впродовж
Домосканова
освіти з розвитку навичок
навчального О.Ю., практичний
спілкування та мирного вирішення
року
психолог, Носик
конфліктів.
М.І., соціальний
педагог
Імітаційна гра для молодших
Жовтень
Класні керівники
школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе
ображають».
Тиждень толерантності
Щорічно,
КомишанченкоВ.В,
листопад
завідуючі філіями
День відкритих дверей у шкільного
Грудень
Домосканова
психолога.
О.Ю., практичний
психолог,
Імітаційна гра для учнів середніх і
Грудень
Носик М.І.,
старших класів «Розкажи про
соціальний
насильство»
педагог, класні
керівники
Конкурс плакатів « Ми -проти
Березень
Авраменко Т.Ю.,
насильства»
педагог-організатор

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

35

Тематичні зустрічі з працівниками
Національної поліції.

протягом
навчального
року

Робота з батьками
Тематичні класні батьківські збори із Жовтень
залученням працівників Національної
поліції.
Підготовка пам'яток для батьків з
Жовтень
питань протидії булінгу

завідуючі філіями.
Авраменко Т.Ю.,
педагогорганізатор,
завідуючі філіями
Класні керівники

Домосканова
О.Ю., практичний
психолог, класні
керівники
Проведення консультацій психолога з Впродовж
Домосканова
питань взаємин батьків з дітьми
навчального О.Ю., практичний
року
психолог, класні
керівники
Консультування батьків щодо захисту 1 раз на
Комишанченко
прав та інтересів дітей
місяць
В.В,, Домосканова
О.Ю., практичний
психолог
Моніторинг освітнього середовища ліцею
Самооцінка роботи закладу освіти за 1 раз на рік
Комишанченко
показником «Створення освітнього
В.В., завідуючі
середовища, вільного від будь-яких
філіями
форм насильства та дискримінації»
Анонімне анкетування учнів 5-11-х
щорічно,
Домосканова
класів про випадки булінгу
квітень
О.Ю., практичний
(цькування) у ліцеї та філіях
психолог,
завідуючі філіями
Анкетування батьків про безпеку в
щорічно,
Класні керівники
опорному закладі і філіях
грудень
Діагностика стосунків між
щорічно
Домосканова
учасниками освітнього процесу.
лютий
О.Ю., практичний
Анкетування здобувачів освіти та
психолог, Носик
вчителів.
М.І., соціальний
педагог, завідуючі
філіями
Аналіз інформації за протоколами
Щомісяця
Комишанченко
комісії з розгляду випадків булінгу
В.В.
(цькування) в опорному закладі та
філіях.
Аналіз виконання плану заходів з
Щорічно,
Комишанченко
запобігання та протидії булінгу
червень
В.В. завідуючі
філіями

