План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) у мережі закладів Bilingual International STEM School
у 2021-2022 навчальному році
№

Заходи

Терміни
виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1

Підготовка наказу «Про запобігання
булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній
тиждень
серпня

2

Наради з різними категоріями
працівників з питань профілактики
булінгу (цькування):

Вересень

Директор школи

Заступник директора
з навчальної роботи

● педагогічний персонал;
● допоміжний персонал;
● технічний персонал.
3

Обговорення та прийняття правил
Bilingual STEM School в класах,
оформлення правил у вигляді
наочних стендів

Вересень

Класні керівники

4

Підготовка методичних рекомендацій для
педагогів:

Жовтень

Заступники
директора з виховної
роботи

●

з вивчення учнівського
колективу;

●

з розпізнавання ознак
насильства різних видів
щодо дітей
Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

5

Проведення навчальних семінарів для
нових вчителів щодо запобігання
булінгу
(цькування) та заходів
реагування.

Осінні канікули

Заступник директора
з навчальної роботи

6

Тренінг для вчителів щодо запобігання
булінгу (цькування) у закладі освіти

Зимові канікули

Психолог,
соціальний педагог,
зовнішній експерт

7

Навчання на онлайн-курсі «Протидія
та попередження булінгу (цькуванню)
в закладах освіти» (платформа
Prometheus) класних керівників

Впродовж
навчального року

Заступники
директора з
навчальної та
виховної роботи

8

Консультування класних керівників
психологом

Впродовж
навчального року

Психолог

Робота з учнями

9

Імітаційна гра для молодших школярів
(1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Класні керівники

1
0

Проведення
циклу
занять
профілактики
насильницької
поведінки (булінгу в т.ч.) в межах
факультативу «Я-особистість»

Жовтень

Класні керівники

1
1

Тиждень толерантності

Листопад

Класні керівники

1
2

Формування шкільної служби медіації

Листопад-Червень

Психолог, заступник
з навчальної роботи

Робота з батьками

1
3

Тематичні зустрічі з батьками в школі

За потреби
впродовж року

Директор, заступник
директора з
навчальної роботи

1
4

Проведення консультацій психолога з
питань взаємин учня з оточуючими

Впродовж року

Психолог

1
5

Консультування батьків щодо тем, які
висвітлюються учням

За потреби
впродовж року

Заступник директора
з навчальної роботи,
класні керівники

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

1
6

Самооцінка
закладу
освіти
за
показниками безпеки та комфортності

2 рази на рік

Адміністрація
школи, колектив
закладу

1
7

Діагностика стосунків у закладі освіти

Лютий

Психолог

1
8

Зустріч
директора,
заступників
директора з навчальної та виховної
роботи, психолога щодо випадків
насильницької поведінки в школі

Впродовж року

Директор школи

1
9

Підсумкова зустріч щодо встановлених
випадків булінгу (цькування) впродовж
навчального року

Червень

Директор школи

