План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладі освіти
№
1.

Назва заходів
Проведення бесід, спрямованих на
формування негативного ставлення до
протиправних дій

Термін
виконання

Відповідальний

Постійно

Заступник директора
з виховної роботи

2.

Проведення тижня «Правового виховання»

Щорічно,
жовтень

Заступник директора
з виховної роботи,
керівники груп,
вчителі історії та
правознавства

3.

Проводити обстеження житло-побутових
умов проживання дітей, які потребують
підвищеної уваги, сімей, що опинилися у
складних сімейних обставинах

Протягом
року

Психологічна
служба,
керівники груп

4.

Проведення годин спілкування ,
просвітницькі заходи у рамках
правопросвітницького проєкту Міністерства
юстиції «Я маю право».

Протягом
року

Заступник директора
з виховної роботи,
керівники груп

5.

Організація змістовного дозвілля у
позаурочний час, проведення культурномистецьких акцій, спортивних змагань, Дня
здоров’я

Протягом
року

Заступник директора
з виховної роботи,
керівники груп

6.

Проводити моніторинг ризиків виникнення
всіх форм насильства серед студентів,
визначення причин тривожності та
агресивності

Постійно

Практичний
психолог

7.

Забезпечити неухильне виконання
педагогічними працівниками коледжу
Конвенції ООН «Про права дитини», Закону
України «Про охорону дитинства»
законодавств України в галузі освіти в
частині збереження фізичного , духовного,
психічного здоров’я та поваги до людської
гідності дитини.

протягом
року

Директор коледжу

8.

З’ясування умов проживання та виховання
категорійних) дітей та недопущення
фізичного, психічного, сексуального і
економічного насильства над дітьми.

9.

В разі виявлення фактів насильства над
дітьми негайно надавати інформацію
відповідним правоохоронним органам

Постійно

Директор коледжу

10.

Проведення циклу заходів щодо вивчення та
популяризації серед студентів та батьків
конвенції ООН про права дитини

Листопад

Викладачі
правознавства

Практичний
При
психолог, керівники
необхідності
груп

11.

Пропагувати під час освітнього процесу
формування навичок здорового способу
життя серед студентів, запровадження
високої педагогічної культури, толерантного
ставлення до дітей

Постійно

Керівники груп,
викладачі ЦК
фізичного виховання
та Захисту України

12.

Розробка рекомендацій для попередження
фактів психологічного розладу, агресивності
та жорстокості серед неповнолітніх

Протягом
року

Практичний
психолог

13.

Перевірка інформаційної доступності
правил поведінки та нормативних
документів з профілактики булінгу
(цькування)

Постійно

Уповноважена особа

14.

Співбесіда з керівниками груп за
результатами діагностики групи

Постійно

Практичний
психолог

15.

При необхідності надавати постраждалим
від насильства в сім’ї соціально-педагогічні,
інформаційні послуги

Постійно

Практичний
психолог

16.

Надавати практичну допомогу у проведенні
виховних годин, тренінгів в групах з питань
попередження домашнього насильства

Постійно

Практичний
психолог

17.

Наради з різними категоріями працівників з
питань профілактики булінгу (цькування):
• педагогічний персонал;
• допоміжний персонал;
• технічний персонал

Постійно

Уповноважена особа

Протягом
року

Практичний
психолог, керівники
груп

19.

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок
реагування та способи повідомлення про
випадки булінгу (цькування) щодо
студентів, заходи захисту та надання
допомоги

вересень

Уповноважена особа

20.

Проведення консультацій психолога з
питань взаємин батьків з дітьми

Постійно

Практичний
психолог

21.

Розробка індивідуального плану психологопедагогічного супроводу студентів з «Групи
ризику»

Жовтень

Практичний
психолог

22.

Залучення спеціалістів різних служб для
проведення профілактичної роботи серед
студентів

Протягом
року

Заступник директора
з виховної роботи

23.

Активізація роботи психологічної служби на
виявлення дітей, які потребують
психологічної підтримки, надання їм

Постійно

Практичний
психолог

18.

Провести зі студентами бесіди, круглі столи
на тему:
•
•

«Що робити при булінгу»;
«Насильство в сім’ї та як його уникнути»

відповідної фахової допомоги
24.

Організація контролю за відвідуванням
занять студентами

Щодня

Завідувачі відділень

25.

Проведення засідання методичного
об’єднання керівників груп І курсу на тему
«Організація та проведення профілактичної
роботи щодо попередження випадків
булінгу серед учасників освітнього процесу»

жовтень

Методист з виховної
роботи

