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НАКАЗ
с.Довгалівка

05.02.2019

№

Про затвердження плану заходів
спрямованих на запобігання
та протидію булінгу
Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»,
Закону україни «Про освіту» та листа відділу освіти, культури, туризму, молоді
та спорту Крупецької сільської ради від 04.02.2019 № 01-20/127 та з метою
удосконалення відносин у сфері протидії булінгу
НАКАЗУЮ
1. Затвердити план заходів школи спрямованих на запобігання та протидію
булінгу, що додається.
2. Уповноважити здійснювати контроль за виконанням плану заходів,
спрямованих на запобігання та протидію булінгу заступника директора
з виховної роботи Костюк С.В.
Постійно
3. Призначити відповідальним за розгляд скарг про відмову у реагуванні на
випадки булінгу за відповідними заявами, а також процедуру подання
заяв соціального педагога Місюк І.М.
4. Висвітлити на сайті школи правила для учнів, план заходів спрямованих
на запобігання та протидію булінгу та процедуру подання заяв
учасниками освітнього процесу на випадок булінгу в школі.
08.02.2019
педагог-організатор Шнайдрук О.В.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи
М.Чубай
З наказом ознайомлені
С.Костюк
І.Місюк
О. Шнайдрук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ по школі
05.02.2019 №
План заходів
спрямованих на запобігання та протидію булінгу
на 2019 рік
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Заходи
Методична оперативка.
Опрацювання Закону України від 18
грудня 2018 року № 2657-VIII «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
протидії булінгу»
Чергування вчителів у їдальні ,
коридорах, ігровому майданчику,
шкільному подвір’ї.
До дня безпечного Інтернету
Урок «Інтимні селфі в Інтернетіжарт чи небезпечний ризик»
Висвітлення на сайті школи правил
для учнів, план заходів спрямованих
на запобігання та протидію булінгу
та процедуру подання заяв
учасниками освітнього процесу на
випадок булінгу в школі.
Анкетування «Життєві цінності
старшокласників»
Анкетування «Чи піддавався ти
насиллю в школі»
Педагогічний всеобуч батьків
«Егоїзм, жорстокість, як цього
уникнути»
Тренінгові вправи-ігри
«Формування здорового
психологічного мікроклімату
шкільного колективу»
Бесіда «Попередження соціальнонебажаних вчинів підлітка»

10. Загальношкільні батьківські збори.
Поради батькам, щоби зменшити

Дата
проведення
11.02.2019

Відповідальні

Постійно

ЗДВР
Костюк С.В.

08.02.2019

Класні керівники

08.02.2019

Педагогорганізатор
Шнайдрук О.В.

20.02.2019
10-11 класи
22.02.2019
6-9 класи
22.03.2019

Психолог
Місюк І.М.
Психолог
Місюк І.М.
ЗДВР
Костюк С.В.

Березень 2019
5 клас

Психолог
Місюк І.М.

Квітень

Соціальна служба
для дітей і молоді
Крупецької
сільської ради
Соціальний
педагог

Травень 2019

ЗДВР
Костюк С.В.

ризик булінгу для своєї дитини
11. Вправи на розвиток емоційного
інтелекту
12. До Дня боротьби з торгівлею
людьми
Тренінг «Ми-проти насильства»

Вересень
6 клас
Жовтень 2019
8-9 класи

13. Заняття «Конфлікт. Вирішення
Жовтень 2019
конфліктів мирним шляхом»
3-4 класи
14. Заняття «Протидія булінгу в
Жовтень 2019
дитячому середовищі»
5-7 класи
15. Заняття «Запобігання насильству над
Жовтень
дітьми»
8-11 класи
16. Педагогічний всеобуч батьків
Жовтень 2019
«Сімейне насилля, як фактор
руйнівного виховного процесу»
17. До Всесвітнього Дня прав дитини
Листопад 2019
Пам’ятка «Насильство, як проблема
прав людини»
18. Лекція «Протидія боулінгу в
Листопад 2019
дитячому середовищі»
19. Перегляд відеороликів Ніка Вуйчича Грудень
«Нік Вуйчич про булінг в школі»
20. Підвищення ефективності роботи
Постійно
шкільної ради з профілактики
правопорушень.

Місюк І.М.
Класний керівник
Психолог
Місюк І.М.
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
ЗДВР
Костюк С.В.
Психолог
Місюк І.М.
Соціальна служба
для дітей і молоді
Крупецької
сільської ради
Класні керівники
ЗДВР
Костюк С.В

