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Заходи

Термін
Відповіда Примі
виконання льний
тка
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження
насильства та булінгу
Підготовка наказу «Про
Останній
Директор
запобігання булінгу (цькування) у
тиждень
коледжу
закладі освіти»
серпня
Розробити та оприлюднити на сайті Вересень
Заступник
коледжу інформацію: - процедуру
директора з
подання учасниками освітнього
виховної
процесу заяв про випадки булінгу в
роботи
коледжі та порядок реагування на
доведені випадки булінгу,
відповідальність осіб, причетних до
боулінгу.
Обговорення та прийняття правил
Вересень
Класні
поведінки в групах
керівники,
старости
Зустрічі з працівниками
Протяом
Заступник
Національної поліції України
року
директора з
(ювенальної превенції) з
виховної
просвітницькою метою запобігання
роботи,
і протидії булінгу (цькуванню) та
класні
домашньому насильству,
керівники
насильству за ознакою статі
«Зупинимо булінг разом!»
Довести до відома студентів,
Листопад
Директор
викладачів працівників коледжу,
коледжу
батьків та інших учасників
Заступник
освітнього процесу щодо їх
директора з
обов’язку повідомляти керівника
виховної
закладу про випадки булінгу
роботи
(цькування), учасниками або
свідками якого вони стали, або
підозрюють про його вчинення по
відношенню до інших осіб
Ознайомити учасників освітнього
Вересень
Класні
процесу в коледжі з нормами
керівники
Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо протидії булінгу
(цькуванню)», зокрема щодо
внесених змін до Кодексу України
про адміністративні
правопорушення
Проведення бесід зі студентами про Щосеместр Класні

8

дотримання Правил внутрішнього
у
керівники,
розпорядку в коледжі, в
вихователі
гуртожитках та громадських
гуртожиткі
місцях, а також інструктажів
в
правил поведінки
Робота з викладачами та іншими працівниками коледжу
Проведення навчальних семінарів
Протягом
Заступник
для вчителів щодо запобігання
року
директора з
булінгу (цькування) та заходів
виховної
реагування.
роботи
Вересень,
січень

12

Інструктивні наради з питань
профілактики булінгу (цькування) з
допоміжним та технічним
персоналом.
Тренінг для викладачів щодо
запобігання булінгу (цькування) у
коледжі
Проведення тренінгів для
старшокурсників з розвитку
навичок спілкування та мирного
вирішення конфліктів
Тиждень толерантності

13

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

9
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17

Грудень

Заступник
директора з
виховної
роботи
Залучені
фахівці

Впродовж
року

Залучені
фахівці

Листопад

Студентськ
а рада,
класні
керівники
Студентськ
а рада,
заступник
директора з
виховної
роботи

Робота з батьками
Підготовка пам'ятки для батьків
Жовтень
Заступник
про порядок реагування та способи
директора з
повідомлення про випадки булінгу
виховної
(цькування) щодо дітей, заходи
роботи
захисту та надання допомоги дітям
Тематичні загальноколеджівські
Листопад, Директор
батьківські збори
квітень
коледжу
Тематичні батьківські збори в
Листопад, Класні
групах
квітень
керівники
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
Анонімне анкетування студентів
Грудень
Залучені
про випадки булінгу (цькування) у
фахівці

18
19
20

21

коледжі
Анкетування батьків про безпеку в
коледжі
Анкетування студентів та
викладачів
Аналіз інформації за протоколами
комісії з розгляду випадків булінгу
(цькування) в коледжі
Підготовка звіту про виконання
заходів про виконання плану
заходів з запобігання та протидії
булінгу

Листопад
Лютий
Щомісяця

Червень

Класні
керівники
Залучені
фахівці
Заступник
директора з
виховної
роботи
Заступник
директора з
виховної
роботи

