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ПЛАН
заходів, спрямованих на запобігання та протидію (цькуванню)
в Державному навчальному закладі
«Канівське вище професійне училище»
на 2019-2020 н.р.
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Заходи

Відповідальний

Перевірка приміщень, території
закладу з метою виявлення місць,
які потенційно можуть бути
небезпечними та сприятливими
для вчинення булінгу
Наради з різними категоріями
працівників училища з питань
профілактики випадків булінгу
(цькуванню), проведення
інструктажу
Створення (або оновлення)
розділу про профілактику булінгу
(цькування) і розміщення
нормативних документів на сайті
училища
Проведення анкетування та
моніторинг прояву булінгу в
освітньому закладі
Розробка індивідуальних програм
психолого-педагогічного
супроводу учнів групи ризику
Проведення батьківських
зборів «Запобігання та протидія
булінгу в учнівському
середовищі» та анкетування
батьків учнів
Засідання педагогічної ради «Що
потрібно знати про булінг?»

завідувач
господарської
частини

упродовж року

відповідальна
особа

вересень

відповідальна
особа,
адміністратор
сайту

вересень

класні керівники,
практичний
психолог
практичний
психолог

вересень

класні керівники,
практичний
психолог

згідно графіку
проведення
батьківських
зборів

адміністрація
практичний
психолог
класні керівники,
практичний
психолог

жовтень

Організація та проведення
виховних годин класних
керівників із питань

Термін
виконання

вересень

упродовж року

9

10

11

12

13

14

попередження та запобігання
булінгу, превентивного
виховання, формування
загальнолюдських моральних
цінностей (тренінгових занять,
тематичних квестів,
психологічних ігор, дискусій,
розмов по колу, «круглих столів»,
бесід, ситуативно-рольових ігор
тощо).
Проведення спільно з
представниками Канівського
відділення поліції Золотоніського
відділу поліції головного
управління Національної поліції
України заходів щодо
попередження булінгу та
відповідальність у разі його
здійснення
Проведення тематичних бесід,
відеолекцій, тренінгових занять
щодо запобігання та протидії
булінгу, формування моральних
цінностей за участю громадських
організацій та провідних
спеціалістів
Систематичне здійснення аналізу
створення безпечного освітнього
середовища для здобувачів
освіти, навчальних ситуацій.
Підготовка пам’яток для
здобувачів освіти «Як протидіяти
булінгу»
Підготовка методичних
рекомендацій для класних
керівників щодо проведення
заходів із питань попередження
булінгу.
Тематичні години психолога та
соціального педагога з питань
протидії булінгу, створення
доброзичливого мікроклімату в
колективі, формування
моральних цінностей
(«Профілактика насильства в
учнівському середовищі», «Що
таке булінг? Як себе захистити?»,

заступник
директора з
виховної роботи,
класні керівники,
ювенальна
превенція

згідно плану
роботи, упродовж
року

заступник
директора з
виховної роботи,
класні керівники,
провідні
спеціалісти,
практичний
психолог
адміністрація,
класні керівники

згідно плану
роботи, упродовж
року

упродовж року

практичний
психолог

упродовж року

заступник
директора з
виховної роботи

упродовж року

практичний
згідно плану
психолог,
роботи, упродовж
соціальний педагог року

15
16

17

18
19

20
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22

«Що таке агресія? Як навчитися
нею керувати?», «Як правильно
дружити», «Причини виникнення
боулінгу», «Конфлікт. Як його
вирішувати» тощо).
Анкетування батьків про безпеку
в закладі освіти
Поради батькам, як зменшити
ризик булінгу для своєї дитини

класні керівники

грудень

практичний
січень
психолог,
соціальний педагог
Консультативний пункт
практичний
упродовж року
«Скринька довіри »
психолог,
соціальний педагог
Анкетування учнів «Насильство в
класні керівники січень
родині»
Перегляд відео – презентацій
класні керівники лютий
«Булінг в закладі освіти. Як його
розпізнати. Кібербулінг або
агресія в інтернеті: способи
розпізнавання та захист дитини»
Діагностика стосунків у закладі
практичний
березень
освіти. Анкетування учнів та
психолог,
викладачів
соціальний педагог
Аналіз інформації за
відповідальна
щомісяця
протоколами комісії з розгляду
особа
випадків булінгу (цькування) в
закладі освіти
Підготовка звіту про виконання
відповідальна
червень
заходів про виконання плану
особа
заходів з запобігання та протидії
булінгу

