
План роботи ЗДЦПТО

Л  З йЩ й& жч
» ^ Е Р Д Ж Е Н О

пто»
ІЩиган 

2019 р

щодо протидії булінгу у навчальному середовищі

№ Заходи Термін
виконання

Відповідальний

1 Провести педраду, з метою 
ознайомлення педагогічних 
працівників із Законом України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу »

лютий Заступник 
директора НВР

2 Провести батьківські збори з 
налаштувати на співпрацю у 
протидії фізичному, моральному 
насиллю, кривдження, агресивні дії.

Квітень Кл. керівники, 
майстри в/н

3 Провести класні години на тему: 
«Ми разом, але ми всі різні», 
«Толерантність у сучасному світі»

лютий , 
березень

Кл. керівники

4 Своєчасно виявляти випадки 
булінгу, агресивних взаємовідносин 
у групі та вживати відповідні заходи 
реагування

протягом року Кл. керівники, 
майстри в/н

5 Провести тестування за 
діагностичним мінімумом, аналіз 
емоційного стану учнівської молоді

Березень Практичний
психолог

6 Проведення тренінгів, перегляд 
відеоматеріалів з подальшим 
обговоренням

протягом року Практичний
психолог

7 Зустрічі з представниками 
ювенальної Превенції, центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

лютий-
квітень

Практичний
психолог

8 Індивідуальні бесіди з дітьми - 
сиротами, особами, позбавлених 
батьківського піклування, учнями з 
особливими освітніми потребами з 
метою убезпечення їх від цькування

Протягом
року

Практичний
психолог



9 Виступ на батьківських зборах з 
рекомендаціями стосовно 
попередження насильства вдома та 
агресивної поведінки підлітків 
серед однолітків в навчальному 
закладі.

За запитом Практичний
психолог

10 Проводити бесіди , дискусії, 
роз’яснення стосовно булінгу

Протягом
року

Вихователі
гуртожитку

11 Розмістити на стенді витяг із Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу » в частині 
розміру штрафів

лютий Вихователі
гуртожитку

12 Своєчасно виявляти серед 
мешканців гуртожитку агресивних 
учнів та що проявляють насильство, 
цькування, жорстоке поводження 
стосовно однолітків чи старших 
людей та доповідати адміністрації

Протягом
року

Вихователі
гуртожитку

13 На Раді гуртожитку розглядати всі 
випадки цькування, жорстокого 
поводження мешканців гуртожитку 
та публічно їх обговорювати

Протягом
року

Вихователі
гуртожитку

14 Створити інформаційну сторінку із 
текстом Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу » та розміри 
штрафів

Лютий Бібліотекарі

15 Зробити підбірку висловлювань 
відомих людей стосовно 
жорстокості, цькування, ' 
агресивності.

Лютий Бібліотекарі

16 Підготувати стіннівку для всіх 
охочих висловитись про булінг 
«Моя думка»

Березень Бібліотекарі


