
[Iлан заходiв

tпрямований на запобiгання та протидiю насильства та булiнгу,

у ЩПТНЗ <<Рокитнянський професiйний лiцей>> на 202a-20Z1 н.р.

зlп Змiст заходу
TepMiH

виконанIUI
Вiдповiдальний

Провести у нtlвчi}Jьномy закладi:
t засiдання за круrлим стOлом, тематшrн1

зустрiчi, тя:цсri захисту rrpaB дiтей,
попередження жорстокостi та
насильстЕа кзахuсmu себе mа
блuзькuх>l, кНасшаж в cilt't як соцiаяъна
проблемац кСкрuвdэtсенi di.mu або u4о mаке
злов хсuв ýн ня u4оd о d im ей >;

шротtrом рOку застуIшик дирекгора
з НВР, KrracHi
керiвьшlки, майсгри
в/н, вихователь

2. заЕяття, гOдfirи псLfхолоrа, перегляд
вцеофiпьмiв, пракгикуми, вправи <<Вйгалай

слово)), кКонфлiкти>l, <<Калейдоскоп)?
<Стоп бчлiнг>l. кМалюнок з каOакулiв>>;

ГIРОТЯГОМ РОКУ гrракгlгчr*ий
психолоr,
соцiапьний педагог

3. тренiнги <<Геть ttасильство над дiтъми>,
<<Стоп василъство!>;

квlтень-
травень

практичнии
ilсихолог

4, консультац11, опI{цrванн_,I, анкетувilння,
виховяi години спiлкування кЩо ми
розрriем пiд HacpTrbcTBoM)}? <Попердження
булiнгу (васиlгlя та жOpcToKOcTi) серед
пiдлliткЬ>;

протяrOм року соцiаьний педагог,
юlacai керiвлшшси,
майстри в/н,
вихователь

5. лекцil, бsсйи, дисrrуI?{ кЩо робrтги, коJIи
тебе ображають дорослi>, <<Насиltля в ciM'i.
Скаэкемо Hi!>, <CeKcyaJIbHe рабство та
торгiвля JIюдьми на шочатку XXI столiтrш;

гrротягOм року застуIIник диреюора
з Нвр, кгrаснi
керiвники, майстри
в/н, вихователь

6. rrравовий всеобl"r для батькiв кнасальсmво
наё lumuною: покаралtня mа заохочення>;, iз
залучешим громадських, представникiв
служб у спрiшах дiтей та Нацiоналъноi
полiцii Украiни з,метою запобiгання i
протидii негативЕим каслiдкаrrл жорстокого
повOдженЕrI з лiрьми та булiнгу,
недоIryщеЕня порушеЕъ црав участrикЬ
освiтнього процесу, захисту та вiдновленrтя
II0DYItrеflих поав.

цротягом року застулник директора
з НВР

7. органrзувати груIIов1 коЕсуJIьтативЕl занJIття
та бесiди у соцiа.шних мережах та створених
viber гоwIах

березенъ -
травень

пракгичний
психолOг,
соцliuтьнии педагоr

8. надати прzжтнtlнl рекомендацlI, поради,
вцеоролfug,r з висвiтленням у Facebook та
yiьеr гочпах з метою iнфоома:riйно -

березеrrь -
TpilBel{b

праюичний
психолог, t'

сOцальнии педаrоr



просвlтницькOr д1яJIьIIост1 серед }чаýЕикlв
освiтнього проце€у щодо боулiнгу
{цькуваннrо), подоланЕю тривожних cTaHiB,
агресивностi

облшrrцrвати:
l у бiблiотецi закла,ltу томатичЕу виставку

iнформачiйно-довiдковоi лiтератури
жовтень застуIшик директора

з НВР, бiблiотекар

2. скриньку довlри JIютии соцriшьнии педагог,
пракггшrий
психолог

J. Koнrypc стiнгазети (роботи
yтriB) кСкаэtсiмо насlLцьсmву Hily з метою
навчити розпiзнавати ситуаrriI булiллгу та
вчасЕо i правппъно реагувати на його
прояви в ocBiTнboMy середовищi,
формувати IIавиIIки толерантноi,
Еенасильнlпlькоi поведiнки, спiлкуваяня та
взаемодii Bcix 1..rасникЬ освiтлього
процесY.

травеЕь

соцiапьний педагог,
пракгичний
психолOг,
класнi керiвннки,
майстри в/н,

4.
органвувати спlJlьяl перегJIяди з
подапьшим обговореняям тематиtIншх
вiдеосюжетiв, фiльмiв щOдо
Еgнаоильницьких методiв поведiнки та
вихованIIJI, вирiшення конфлiктiв,
управлiння власними емоцiями та
подоланнrI стресу: кЯк сmаmu прuнцесоюу,
кСуспiльсmво -мерmвах пoerпiBll, KMicrп у
Терабimiюлl, кВолоdар ]rrух)), кТака эlс, як
воl{а )}, к Опуdалtо ь, Соцiальнай ролuк
кЖорсmакiсmь сереd пidлimкiв у

протягом року застуIшик дироIсrора
з Нвр, кгrаснi
керiвники,
майстри в/н,
вIжователь, органи
мiсцевого
самоврядуванЕlI,
мiсцевi оргаяи
виконавчOi влади,

уповноваженi
пiдроздiли
терrтrорiа.тrьяих
орrанЬ
Нацiональноi полiцii
Украiни, шryжба у
справах дiтей, центр
соцiаьних с.гrужб

для ciM'i, дiтей та
молодi

,Щиректор пiцею в. пустовIт


