ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
Класичної гімназії при ЛНУ ім. Івана Франка
п. Ю.Джалою
від 01.09.2021 №80

План
заходів щодо запобігання, профілактики та протидії булінгу у Класичній гімназії
при ЛНУ ім. Івана Франка
на 2021-22 н.р.
№
з/п

1

2

Назва заходу

Цільова
аудиторія
Діагностичний етап

Створення бази інструментарію для
діагностування рівня напруги, тривожності в
учнівських колективах
Діагностування рівня напруги, тривожності в
учнівських колективах:
–
спостереження за міжособистісною
поведінкою здобувачів освіти;
–
опитування (анкетування) учасників
освітнього процесу;
–
психологічні діагностики мікроклімату,
згуртованості класних колективів та
емоційних станів учнів;
–
соціальне дослідження наявності
референтних груп та відторгнених в
колективах;
–
визначення рівня тривоги та депресії
учнів.

Термін
виконання

Вересень

Усі категорії
учасників
освітнього
процесу

Упродовж
року

Відповідальний

психолог гімназії
Г.Вознюк

Класні керівники,
психолог гімназії
Г.Вознюк

Інформаційно - профілактичні заходи
1

2

3

4

5

Обговорення питання протидії булінгу на
педраді

Вчителі, класні
керівники

Проведення виховних годин на тему булінгу
у класах

учні

Обговорення питання протидії булінгу на
нарадах при деректорі з питань стратегічного
планування
Розробка інформаційного стенду на тему
«Що таке булінг?»

Адміністрація,
керівники МК

Семінар на тему «Булінг в класі»

Вчителі, класні
керівники

Серпень

Жовтень

учні

Жовтень

Осінні
канікули

Директор гімназії
Ю.Джала
Заступник
директора з ВР С.
Хараху, класні
керівники
Директор гімназії
Ю.Джала
психолог гімназії
Г.Вознюк,
учнівське
самоврядування
Заступник
директора з ВР
С. Хараху,
психолог гімназії
Г.Вознюк,

6

7

8
9

10

1
2

3

4

5

Контроль стану попередження випадків
булінгу

Нарада
адміністрації

Створення і підтримка інформаціного ресурсу
у мережі інтернет «Стоп мобінг/булінг у
навчальних закладах» для обміну інформації,
порад та зворотнього зв`язку з всіма
учасниками навчального процесу
Засідання навчально-дисциплінарної комісії
гімназії

Усі категорії
учасників
освітнього
процесу

Заступник
директора з ВР
С. Хараху

Учніпорушники
дисципліни

грудень

Вивчення законодавчих документів, практик
протидії цькуванню

Педагогічний
колектив

Упродовж
року

Адміністрація
гімназії, психолог
гімназії Г.Вознюк
Заступник
директора з ВР С.
Хараху
психолог гімназії
Г.Вознюк

Листопад

Усі категорії
учасників
Консультативний пункт «Скринька довіри».
постійно
освітнього
процесу
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
Проведення виховних бесід у класах з метою
формування навичок дружніх стосунків
Інформаційна виставка у бібліотеці «Булінг.
Міфи та реальність»
Конкурс- виставка плакатів «Шкільному
булінгу скажемо – ні» «Stop Bulling”.
Раідопередачі на гімназійному радіо «Думки
молоді на тему «Як подолати булінг»,
«Поради як протидіяти булеру» та ін.
Поради дітям «Алгоритм дій у разі
виявлення проявів булінгу (протиправних
дій)»

5-11 класи
1-11 класи

Упродовж
року
Упродовж
року

5-11 класи

Березень

5-11 класи

Упродовж
року

Директор гімназії
Ю.Джала

Класні керівники
Бібліотекар гімназії
Педагог
організатор, класні
керівники
Педагог організатор

1-11 клас

Упродовж
року

психолог гімназії
Г.Вознюк

