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постiЙНо

постiЙНо

постiйно

постiйноПровести paнKOBiзустрiчi з метою
формування павичок дружнiх стосупкiв.

Обговорити на засiданнi педагогiЧНОl
ради рекомендацil МОИ щодо органiзацil
.просвiтницькоl та профiлаКТИЧНОlроботи
СТОСОВНОпротидil булiнгу (цькування).
Презентувати результати проведеного
монiторингу серед учнiв, батькiв та
вчитеЛIВ з метою виявлення основних
ЧИННИКIВ,ЩОнегативно впливають на
психологiчНИЙ комфорт та безпеку в
лiцеl.
Висвiтлити на сайтi лiцею план заходiв;
спрямованих на запобiгання та протидiю
б лiнг .
Органiзувати iнформацiйно-. .. .ПРОСВIТНИЦЬКУДIЯЛЬНIСТЬсеред учаСНИКIВ
освiтнього процесу щодо форм, причин i
наслiдкiв булiнгу (цькування), заходiв у
сферi запобiгання та протидil булiнгу,
формування нетерпимого ставлення. .учаСНИКIВОСВIТНЬОГОпроцесу до
наСИЛЪНИЦЬКОlмоделi поведiнки у
мiжособистiсних СТОС ах.
Вжитгя заходiв для надання психолого-
педагогiчних II0СЛУГздобувачам освiти,
яю вчинили булiнг, стали його свiдками
або пост аждали вiд б лiнг .
Органiзувати чергування вчителiв у
lдальнi, коридорах, irpOBOMYмайданчику,
шкiльному подвiр'l, фой€ тколи.
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Забезпечити функцiонування 'и ПрактичнИЙПОСТ1ИНО
консультацiЙНого пункту «Скринька психолог

.. .. . Стебiвка Г. С.ДОВlРИ»як ОДНОГО13мехаН1ЗМIВ
повiдомлення про випадки булiнгу в
ШКОЛ1.

8 Пiдготувати методичнi рекомендацiI для вересень Практичншl
педагОГIВ: психолог
. з вивчення УЧНIВСЬКОГОколективу; . з Стебiвка Г. С.. .РОЗПIзнавання ознак насильства РIЗНИХ
видiв щодо дiтеЙ.

9 Оновити те~fатич'НИЙiнформацiЙНий вересень Соцiальний
стенд. 2021 р. педагог

ЖивчинС. В.
О ПровеСТI1iнтерактивне заняття з жовтень СоцiальнИЙ

класними кеРIвниками за теf\-10Ю 2021 р. педагог
«Створю€мо безпечне OCBiTH€ ЖивчинС. В.
середовище» .

1 1 Органiзувати перегляд та обговорення жовтень Соцiально-. . ' .. 2021 р.тематичних ВlдеОРОЛИКlВщодо ПРОТИДl1 ПСИХОЛОГlчна
булiнгу з учнями початковоi тколи. служба лiцею

lk1 Прове~ти флеIIIмоб «Синя стрiчка» в листопад Соцiальний
рамках Всеукраlнськоi акцir «16 днiв 2021 р. педагог
проти насильства». ЖивчинС. В.

1_ Провести класнi батькiвськi збори з грудень Класнi
елементаlVIИтреиiнгу за темою «Протидiя 2021 р. кеРIВНИКИта
цькуванто та булiнгу в освiтньому класоводи
сереДовищi» .

14 Робота вiдеозалу. Органiзувати перегляд Сlчень Соцiально-
вiдеофiльму «Диво» (учнi 7-х класiв). 2022 р. ПСИХОЛОГIчна

служба лiцею
15 Анкетувати учнiв 5-7 класiвщодо лютИЙ Соцiально-

проблеми булiнгу. 2022 р. ПСИХОЛОГlчна
служба лiцею

16 Провести з учнями 5- класiв треиiнговi березень .Соцiально-
заняття за темою «Безпечна 2022 р. ПСИХОЛОГlчна
школа: профiлактика та служба лiцею
попередження булiнгу».

17 Реалiзувати спiльно iз класоводами 4 березень СоцiальНИЙ
класiв шкiльнИЙ проект «Стоп шкiльний 2022 р. педагог
терор». ЖивчинС. В.
Органiзувати конкурс соцiальноi реклами КВIтень Соцiальний
«Не вдавай, що небачиm» для y~iB 2022 р. педагог
стаРШОlшколи. ЖИВЧl1НС. В.

19 Переглянути та обговорити з учнями травень Соцiально-
мотивацiЙНi ролики Hiкa Вуйчича щодо 2022 р. ПСИХОЛОГIчна
проблеми булiнгу в шкiльному служба лiцею
середовищi.


