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спрямованих на запобiгання
та протидiю булiнгу (uькуванню)
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вlдповlдальнl

Назва заходу

TepMiH

Iнформування педагогiчного колективу про внесення
змiн до деяких законодавчих aKTiB УrсраIни tцодо протилiТ
булiнгу (чькуванню), Закону УкраТни <Про запобiгання
та протидiю домашньому насильству)
Опрачювання на засiданнi педагогiчноi рали закладу:
рекомендацiй МОНУ для закладiв освiти щодо
застосування норм ЗУ кПро внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB УкраТни щодо протилiТ булirrгу
(цькуванню) вiд 18.12.2018 Ns 2657-VIII
Ознайомлення з основними документами закладу щодо
запобiгання та протидiТ булiнгу:
- порядок подання та розгляду заяв про випадки булiнгу
в закладi;
- план заходiв щодо запобiгання та протидiI булiнгу
Iнформування здобувачiв освiти про внесення змiн до
деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо протидii
булiнгу (uькуванню), ЗУ кПро запобiгання та протидiю
домашньому насильству)
Залучення органiв студентського самоврядування до
профiлактичноi роботи з питань поперёдхtення булiнгу,
}KopcToкocTi та насильства в молодirкному середовищi
Проведення роботи щодо запобiгання та протилii булiнгу
з залученням представникiв ювенальноТ полiцii та
служби у справах дiтей
Консультування учасникiв освiтнього проtlесу щодо
явища булiнгу, вчинення протиправних дiй та Тх наслiдкiв
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семiнару-тренiнгу для класних керiвникiв
кОрганiзаuiя та проведення профiлактичноI роботи щодо
попередження випадкiв булiнгу серед учасникiв
освiтнього процесу)
Проведення психодiагностичних методик на визначення
рiвня агресивностi та конфлiктностi студентiв

7, Провелення

8.
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Проведення психодiагностичних методик з метою
вивчення психологiчного клiмату в студентському
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10.

l1

колективi та характеру комунiкативноТ взасмодii мiж
студентами
Розроблення пам'ятки для класних керiвникiв кЯк
запобiгти булiнгу в молодirкному середовищi>
Проведення годин спiлкування <Булiнг>> та <Кiбербулiнг>

12. Проведення iндивiдуальних занять з попередження

проявiв агресiI, насильства, формування комунiкативноI
компетентностi та толерантностi здобувачiв освiти
1з. Проловження дiядБностi студентськоТ слуrкби
порозумiння з питань запобiгання та протидiТ булiнгу
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