
ЗАТВЕРДЖУЮ

Лариса ПАНЬКЕВИЧ

заходiв, спрямованих на запобiгання та протидiю булiнгу
(цькування)

лiцеюNQ2 дрогоБИЦЬКОI MicbKoI ради ЛьвiВСЬКОI областi

2022-2023 Н. р.
K~ Назва заходу TepMiH Вiдповiдальнi
з/п виконання

1 Обговорити на засiданнi педагогiчноI серпень Заступник
ради iнформацiйнi матерiали щодо 2022 р. директора з. - .. ВИХОВНОlроботиоргаН1заЦl1 виховного процесу в закладах
освiти у 2022/2023 н. р.+ ЖивчинД. О.

2 Висвiтлити на сайтi лiцею план заходiв, серпень Соцiальний
спрямованих на запобiгання та протидiю 2022 р. педагог
булiнгу. Живчин С. В.

3 Органiзувати iнформацiйно- постiйно Адмiнiстрацiя,. .. .ПРОСВ1ТНИЦЬКУД1ЯЛЬН1СТЬсеред учаСНИК1В СОЦ1ально-
освitнього процесу щодо форм, причин i ПСИХОЛОГ1чна
наслiдкiв булiнгу (цькування), заходiв у служба лiцею,
сферi запобiгання та протидiI булiнгу, клаСН1
формування нетерпимого ставлення кеР1ВНИКИ,. .учаСНИК1ВОСВ1ТНЬОГОпроцесу до вчитеЛ1.. . .наСИЛЬНИЦЬКО1модеЛ1 повеД1НКИу
мiжособистiсних стосунках.

4 Вжиття заходiв для надання психолого- '.., Адмiнiстрацiя,ПОСТ1ИНО
педагогiчних послуг здобувачам освiти, СОЦ1ально-
якi вчинили булiнг, стали його свiдками ПСИХОЛОГ1чна
або постраждали вiд булiнгу. служба лiцею

5 Органiзувати чергування вчителiв у '.., ЗаступникПОСТ1ИНО
Iдальнi, коридорах, irPOBOMYмайданчику, директора з
шкiльному подвiр'I, фой€ школи. виховноIроботи

ЖивчинД. О.
6 Провести paHKoBi зустрiчi з метою '.., КласнiПОСТ1ИНО

формування навичок дружнiх CTOCYHKiB. кеР1ВНИКИта
класоводи

7 Забезпечити Функцiонування '.., ПрактичнийПОСТ1ИНО
консультацiйного ПУНКТУ«Скринька психолог. .. . Стебiвка Г. С.ДОВ1рИ»як одного 1ЗмехаН1ЗМ1В
повiдомлення про випадки булiнгу в
ШКОЛ1.



8 Пiдготувати методичнi рекомендацil для вересень Практичний
педаГОГIВ: 2022 р. психолог
. з вивчення УЧНIВСЬКОГОколективу; Стебiвка г. с .. .
. з РОЗПIзнавання ознак насильства рIЗНИХ
видiв щодо дiтеЙ.

9 Оновити тематичний iнформацiйний вересень Соцiальний
стенд. 2022 р. педагог

Живчин с. В.
10 Провести цикл тренiнгових занять з вересень Практичний

учнями 2-4 класiв за темою «Моя 2022 р. психолог
суперсила - безп~ка в IHTepHeTi». Стебiвка г. с.

11 Органiзувати перегляд та обговорення жовтень Соцiально-
.. - .. 2022 р.тематичних ВlдеОРОЛИКlВщодо ПРОТИДll ПСИХОЛОГIчна

булiнгу з учнями почаТКОВОlшколи. служба лiцею
12 Провести просвiтницькi бесiди з учнями жовтень Соцiальний

5-х класiв «Як протидiяти булiнгу?». 2022 р. педагог
Живчин с. В.

13 Провести уроки толерантностi в 3-4 листопад Практичний
класах. 2022 р. психолог

Стебiвка г. с.
14 Провести ряд заходiв (за окремим листопад- Соцiально-

планом) в рамках ВсеукраlНСЬКОl акцil грудень ПСИХОЛОГIчна
«16 днiв проти насильства». 2022 р. служба лiцею

15 Органiзувати та провести TpeHiHroBi грудень Практичний
заняття з учнями 7-х класiв «Наш 2022 р. психолог
безпечний простiр». Стебiвка г. с.

16 Робота вiдеозалу. Органiзувати перегляд Сlчень Соцiально-
вiдеофiльму «Диво» (учнi 8-х класiв). 2023 р. ПСИХОЛОГIчна

служба лiцею
17 Анкетувати учнiв 5-7 класiв щодо лютий Соцiально-

проблеми булiнгу. 2023 р. ПСИХОЛОГIчна
служба лiцею

18 Провести TpeHiHroBi заняття для учнiв 6-х березень Соцiально-
класiв за темою «Повага до особистостi». 2023 р. ПСИХОЛОГIчна

служба лiцею
19 Реалiзувати спiльно iз класоводами 4 березень Соцiальний

класiв шкiльний проект «Стоп шкiльний 2023 р. педагог
терор». Живчин с. В.

20 Органiзувати конкурс соцiалЬНОl реклами КВIтень Соцiальний
«Не вдавай, що небачиш» для учнiв 2023 р. педагог
стаРШОl школи. Живчин с. В.

21 Переглянути та обговорити з учнями травень Соцiально-
мотивацiйнi ролики HiKa Вуйчича щодо 2023 р. ПСИХОЛОГIчна
проблеми булiнгу в шкiльному служба лiцею
середовищi.


