освіти, порядку подання та розгляду (з
дотриманням конфіденційності) заяв про
випадки булінгу (цькування), порядку
реагування на доведені випадки булінгу
(цькування) та відповідальність осіб,
причетних до булінгу (цькування)

ліцею Благий В.М.

6.

Підвищення ефективності роботи Ради
ліцею з профілактики правопорушень

Постійно

7.

Виховні заходи в рамках декади класних
опікунів (за окремим планом)

Лютийквітень
2020 року

8.

Профілактична бесіда з учнями, що Лютий 2020
Учні, що
Спеціалісти Служби у
проживають
у
гуртожитку
щодо
року
проживають справах дітей та
попередження
злочинності
та
у
інспектори сектору
правопорушень, жорстокого поводження
гуртожитку ювенальної превенції
над
дітьми,
запобігання
дитячій
Рогатинського відділу
бездоглядності,
здійснення
правового
поліції
виховання,
формування
моральних
цінностей та якостей, пропаганди здорового
способу життя

9.

Урок «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи
небезпечний ризик» до Дня безпечного
Інтернету

12.02.2020

Учні 5-11
класів

10. Психолого – педагогічний семінар на тему
«Соціально-психологічні
проблеми
насильства в сучасному суспільстві»

Січень
2020 року

Педпрацівники ліцею

11. Загальні батьківські збори ліцею

Травень
2020 року

Батьки

12. Профілактична бесіда щодо пропаганди
здорового способу життя, формуванню
моральних якостей та цінностей у молоді

Березень
2020 року

Учні 10-11
класів

Працівники ССД по
Рогатинському району
Департаменту служб у
справах дітей

13. Виховні години: «Протидія булінгу в
дитячому середовищі», «Твори добро, бо ти
людина», «Стоп булінг!»

Лютий –
травень
20020 р.

Учні 5-11
класів

Класні опікуни

14. Анкетування
«Життєві
цінності
старшокласників», «Чи піддавався ти
насиллю в ліцеї»

Березень
2020 року

Учні 5-11
класів

Практичний психолог
Веркалець І.Б.

15. Години спілкування «Протидія булінгу в
дитячому
середовищі»,
«Запобігання

Квітень
2020 року

Учні 5-11
класів

Класні опікуни
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Голова Ради
профілактики
правопорушень
Зварчук Я.М.
Учні 5-11
класів

Заступник директора з
виховної роботи
Зварчук Я.М., класні
опікуни

Класні опікуни

Практичний психолог
Веркалець І.Б.

Адміністрація ліцею

насильству над дітьми»
16. Перегляд відеороликів Ніка Вуйчича «Нік
Вуйчич про булінг в школі»

Травень
2020 року

17. Розгляд заяв про випадки булінгу
(цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків,
законних представників, інших осіб,
проведення розслідування, засідання комісії
з розгляду випадків булінгу (цькування),
прийняття
рішення
за
результатами
проведеного розслідування

За
наявності
заяв

Учні 1-11
класів

Класні опікуни
Директор ліцею
Доронюк І.В.,
заступник директора
Зварчук Я.М..,
представники ССД,
СЮП, батьки (за
згодою)

18. Надання
соціальних
та
психолого- За потреби
педагогічного супроводу здобувачів освіти,
які постраждали від булінгу (цькування),
стали його свідками або вчинили булінг
(цькування)

Здобувачі
освіти

Практичний психолог
Веркалець І.Б.,
громадський
інспектор
Онищенко І.П.

19. Соціально-педагогічний патронаж

За потреби

Здобувачі
освіти

Практичний психолог
Веркалець І.Б.

20. Консультативна допомога батькам

За потреби
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Батьки учнів Практичний психолог
Веркалець І.Б.

