План заходів
Чернівецької загальноосвітньої школи №5, спрямованих на запобігання
та протидію булінгу (цькуванню) в школі на 2019/2020 н.р.
Мета: забезпечення конституційних прав
учнів, попередження
насильницької моделі поведінки, випадків булінгу в школі, запобігання
проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх честі і гідності
під час освітнього процесу.
№
П/
П
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

заходи

Термін
виконання

Відповідальний

Проведення
наради
при
директорові
«Організація
та
проведення
профілактичної
роботи
щодо
попередження
випадків булінгу серед учасників
освітнього процесу»
На
батьківських
зборах
розглянули питання «Шкільний
булінг. Якщо ваша дитина стала
його жертвою»
Встановити
інформаційні
скриньки для повідомлень про
випадки булінгу (цькування)
Продовжити тісну співпрацю з
відділом
у
справах
дітей
Чернівецької
міської
ради,
центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, відділом
ювенальної
превенції
Шевченківського
ГУНП
в
Чернівецькій області
Проводити
співпрацю
з
Регіональним центром надання
безплатної вторинної правової
допомоги у Чернівецькій області
На педагогічній раді розглянути
виконання
державних
документів,
регіональних
програм з даної теми, питання
ефективності виховної роботи у
закладі загальної середньої освіти
На нараді при
директорові
розглянути питання активізації
роботи
з
батьками,
стану
профілактичної та індивідуальної

Вересень
2019

Жуковська С.В.
Руснак Л.В.

Вересень
2019

Жуковська С.В.
Руснак Л.В.
Юрійчук Г.В.

До
01.10.2019

Адміністрація
школи

постійно

Адміністрація
школи

Постійно

Адміністрація
школи

Травеньчервень
2019р.

Жуковська С.В.
Руснак Л.В.

Щокварталь
но

Жуковська С.В.
Руснак Л.В.
Юрійчук Г.В.

Примітка

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

роботи з дітьми, які потребують
особливої педагогічної уваги
Здійснювати
моніторинги
поведінки учнів щодо проявів
емоційної нестабільності з метою
подальшої роботи з дітьми
«групи ризику» протидії булінгу
Провести семінар-практикум для
вчителів
«Розв’язання
конфліктних
ситуацій
між
вчителями та підлітками».
Проводити тижні права, місячник
правоосвітньої та правовиховної
роботи «Правова свідомість –
покарання вихованості учнів».
Періодично поновлювати куток
«Шкільний
адвокат»
та
розміщувати в ньому дані та
інформацію про правоосвітні
організації
Забезпечити
методичний
супровід
впровадження
в
навчально-виховний
процес
просвітницько-профілактичних
програм, рекомендованих МОНУ
– «Дорослішай на здоров’я»,
«Особиста
гідність.
Безпека
життя. Громадянська позиція»,
«Сімейна розмова», «Сімейні
цінності»
Активізувати діяльність дитячих
уповноваженнях з захисту прав
дітей(омбудстенів) у комісії з
питань справ школярів та
допомоги
в
проблемних
ситуаціях
З метою підвищення психологопедагогічної
компетентності
батьків
щодо
можливого
негативного впливу інтернет
ресурсів та психоемоційний стан
особливості розвитку дітей та
підлітків в рамках педагогічного
всеобучу для батьків провести
лекції, тренінги тощо
Продовжити
роботу
консультаційного пункту
« Простір довіри»

постійно

Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.

Березень
2020р.

Адміністрація
школи
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н,Д.
Вчителі права

постійно

постійно

Руснак Л.В.,
Вчителі права,
психологічна
служба

постійно

Психологічна
служба

постійно

Атаманюк М.Ю.

ІІ семестр
2018-2019
н.р.

Класні
керівники,
класоводи,
психологічна
служба

Протягом
року

Психологічна
служба

16.

17.

18.

19.

20.

Брати
участьу
загальнонаціональному
правоосвітницькому проекті «Я
маю право»
Провести інтерактивні бесіди,
години спілкування з учнями про
цінність життя особистості й сенс
життя:
− «Змінюй в собі негативне
ставлення до інших»;
− «Як відстояти себе»;
− «Мої цінності і
пріоритети»;
− «Оволодіваємо навичками
толерантного
спілкування»;
− «Безпечний інтернет»;
− «Як побороти стрес і
депресію»;
− «Що є цінного вжитті
молодої людини»;
− «Допоможи собі рятуючи
інших»;
− «Насилля в сім’ї. Скажемо:
Ні!»;
− «Розвиток ресурсної сфери
особистості»;
− «Феномен людини»;
− «Добро починається з тебе.
Не будь жорстоким»;
− «Кібербулінг! Який він»;
− «Що робити, коли тебе
ображають дорослі»;
− «Стережись! Бо, що посієш
то й пожнеш»
− «Про стосунки в
учнівському середовищі»
Перегляд
відео-презентацій
«Булінг в школі. Як його
розпізнати?»
Виготовлення листівок на тему «
Не стань жертвою булінгу»
Години відвертого спілкування за
участю
працівників
відділу
ювенальної
превенції
«Не
допускай проявів булінгу над
собою. Допоможи другу».

Протягом
року

Педагогічний
колектив

Вересень –
травень
2019/2020
н.р.

Класоводи,
Класні
керівники
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.

Лютий 2020

Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.

Лютий березень
2020
Протягом
року

Юрійчук Г.В.
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

Провести «години психолога» з
Протягом
заняттями з елементами тренінгу
року
з учнями на теми:
− «Стоп насильство!»;
− «Протидія
булінгу
в
учнівському середовищі»;
− «навчання
технікам
керування
емоціями,
зняття
м’язового
й
емоційного напруження»;
− «Навчання конструктивних
поведінкових реакцій у
проблемних
ситуаціях(тренінг
проблемно
вирішальної
поведінки)»;
− «Психологічні
техніки
особистісного зростання»;
− «Розвиток
позитивної
самооцінки та ціннісні
особистості»;
Конкурс плакатів «Ми проти
Квітень
насильства»,
«Шкільному
2020р.
булінгу скажемо – НІ!»
Імітаційна гра для молодших
Грудень
школярів (1-4-й класи) «Якщо
2020
тебе ображають»
Імітаційна гра для учнів середніх
Січень –
і старших класів «Розкажи про лютий 2020
насильство»
Тиждень дитячих мрій та добрих Грудень 2019
справ
Анонімне анкетування учнів 5- Листопад –
11-го класів про випадки булінгу
січень
(цькування) у школі
2019/2020
н.р.
Проводити
0
індивідуальну роботу
в класах з особами «групи
Протягом
ризику» з питань попередження
року
насильства в сім’ї
Забезпечити своєчасне виявлення
сімей, в яких може виникнути
реальна
загроза
вчинення
насильства в сім’ї, та надавати
Протягом
постраждалим від насильства в
року
сім’ї юридичні, психологічні,
соціально-педагогічні,
інформаційні послуги

Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.

Атаманюк М.Ю.
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Дм.
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.
Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.
Педагогічний
колектив

29.

30.

31.

32.

Проводити індивідуальну роботу
з батьками щодо врахування
психолого-педагогічних
особливостей дітей для створення
системи адекватних виховних
впливів з метою покращення
психологічного мікроклімату в
сім’ї
Налагодити чітку систему
внутрішнього контролю за
відвідуванням занять учнями та
забезпечити оформлення
«Індивідуальних карток
психолого-педагогічного
супроводу», «Психологічних
портретів» учнів, які стоять на
внутрішньошкільному обліку.
Впроваджувати проектні
технології у виховний процес.
Забезпечити участь у
Всеукраїнському конкурсі
«Відповідальність починається з
мене» з метою популяризація
духовних і моральних надбань,
сприяння формуванню
громадянської позиції та
соціально-правової активності
учнів
Залучати до позакласної та
гурткової роботи, позашкільної
освіти дітей із сімей, які
опинилися у складних життєвих
обставинах, схильних до
правопорушень

Юрійчук Г.В.
Ліснича Н.Д.
постійно

педагогічний
колектив
Постійно

Руснак Л.В.,
Психологічна
служба ,
Атаманюк М.Ю.
Постійно

постійно

Заступник директора школи з виховної роботи

Руснак Л.В.,
Психологічна
служба

Л.В. Руснак

