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План
заходів Синівської ЗОШ І–ІІІ ступенів
щодо запобігання та протидії булінгу та
насильству на 2019-2020 н.р.
№
Зміст роботи
з\п
1. Нарада при заступнику
директора з навчальновиховної роботи
«Нормативно-правові
документи з питань
запобігання, протидії
домашньому насильству
та булінгу»
2. Батьківський лекторій
«Знай: ти не один!
Разом
подолаємо
булінг!»
3. Обговорення
питання
«Профілактика булінгу
в
учнівському
середовищі»
на
загальношкільних
батьківських зборах
4.

5.

6.

Класні батьківські збори
5-10 класів щодо
протидії булінгу серед
учнів

Термін
проведення
03.09.2019

Відповідальний
Гуща Н.М.,
заступник
НВР

з

23.09.2019

Бурик
С.П.,
практичний
психолог

26.11.2019

Гуща Н.М.,
заступник
НВР,

Вересень
грудень
2019,
березеньквітень 2020
Заняття за програмою Щосереди
«Не смійся з мене»
5-6 класи
Перегляд
та 18.12.2019
обговорення
відео
сюжетів «Наші права:
боулінг
у школах»,
«Зупиніться!
Моя
історія про булінг і
кібербулінг» 5-10 класи

з

Бурик
С.П.,
практичний
психолог
- Класні
керівники

Бурик
С.П.,
практичний
психолог
Класні
керівники

Примітка

7.
8.

Провести
тиждень
толерантності(за
окремим планом)
Круглий стіл «Робота
класного
керівника
щодо
профілактики
насильства
та
жорстокості
в
учнівському
середовищі»

11.11.201915.11.2019

Бурик
С.П.,
практичний
психолог

05.02.2020

Гмар
Т.В.,
керівник
міжшкільного
методичного
об’єднання
класних
керівників
Синівської ЗОШ
І–ІІІ ступенів та
Подільківської
ЗОШ
І–ІІІ
ступенів

16.01.2020
Виховні години «Булінг
Класні
в
учнівському
керівники
середовищі»,
«Світ без насильства –
світ любові й добра»
7-9 класи
10. Робота
шкільної Щопонеділка Бурик
С.П.,
Служби порозуміння
практичний
психолог
11. Розробити пам’ятки для
До
Бурик
С.П.,
педагогічних
11.02.2020
практичний
працівників
«Як
психолог
допомогти булеру», «Як
розпізнати булінг»
12. Тренінг
«Протидія
06.03.2020
Бурик
С.П.,
булінгу в дитячому
практичний
середовищі» 8-9 класи
психолог
13. Тренінг «Життя без
С.П.,
19.03.2020 Бурик
практичний
агресії» 8-9 класи
психолог
14. Нарада при заступнику
17.04.2020
Гуща Н.М.,
з
навчально-виховної
заступник НВР
роботи. Опрацювання
нормативно-правових
документів
щодо
протидії булінгу
15 Заняття за програмою
12.05.2020
Бурик
С.П.,
«Не смійся з мене»
практичний
5-6 класи
психолог
9.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Н.М.Гуща

