Затверджено
наказом директора коледжу
№66-од від 31.08.2020р.
План заходів
Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного
університету, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню)
у 2020-2021 навчальному році
№

Заходи

1

2

Терміни
виконання
3

Відповідальний
4

Інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1.
Наради з різними категоріями працівників з
питань профілактики булінгу (цькування):
Упродовж

педагогічнийперсонал;
Цвек О.В.
року

допоміжнийперсонал;


2.

3.

4.

5.

7.

1.

2.

3.
4.

технічнийперсонал.
Організація механізмів звернення та
встановлення інформаційних
скриньок для повідомлень про випадки булінгу
(цькування)
Створення розділу про профілактику булінгу і
розміщення нормативних документів на сайті
заклад освіти
Підготовка брошури з нормативними
документами з профілактики булінгу
(цькування) в освітньому середовищі
Підготовка методичних
рекомендацій для педагогів

Упродовж
року

Вересень

Жовтень

Грудень

Виступ на батьківських зборах з
Протягом
профілактики булінгу
року
Робота з педагогічним колективом
Проведення навчальних семінарів для
Протягом
вчителів щодо запобігання булінгу
року
(цькування) та заходів реагування
Тренінг для педагогічного колективу щодо
Протягом
запобігання булінгу (цькування) у закладі
року
освіти
Спілкування з керівниками груп за
Жовтень,
результатами діагностики навчальної групи
Березень
Консультування керівників груп викладачем
Впродовж
правознавства з проблемних ситуацій
навчального
року

Плісак С.В.
Керівники
груп
Романюк З.Л.
Цвек О.В.
Цвек О.В.
Плісак С.В.
Ососкало І.М.
Цвек О.В.
Цвек О.В.
Плісак С.В.
Ребрина Н.Г.
Плісак С.В. ,
Залучені
фахівці
Цвек О.В.
Плісак С.В.
Ребрина Н.Г.

1

1.

2

Робота з здобувачами
Проведення тренінгів зрозвитку навичок
спілкування та мирного вирішення конфліктів

2.

Заходи з розвитку емоційного
інтелекту

3.

Формування в студентів правової
компетентності

4.

5.

1.

Психологічно-рольові ігри за
темами толерантності, профілактики
конфліктів та булінгу
Залучення учнів та студентів до роботи
всекторах студентського самоврядування

3

Впродовж
навчального
року
Впродовж
навчального
року
Впродовж
навчального
року
Впродовж
навчального
року

керівники груп

Педагогічний
колектив
Ребрина Н.Г.
Плісак С.В.
керівники груп

Впродовж
навчального
року

Цвек О.В.,
керівники груп
голова
студентського
самоврядування

Жовтень

Плісак С.В.
Ребрина Н.Г.
керівники груп

Робота з батьками
Проведення батьківських зборів

Індивідуальна робота з батьками

Впродовж
навчального
року
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
1.
Самооцінка закладу освіти за показниками
2 рази на рік
безпеки,комфортності, інклюзивності
2.
Анонімне анкетування учнів та студентів про
Листопад
випадки булінгу (цькування) у коледжі
3.
Аналіз інформації за протоколами
комісії з розгляду випадків булінгу
щомісяця
(цькування) в закладі освіти
4.
Підготовка звіту про виконання
Червень
заходів про виконання
*У плані роботи можливі доповнення
2.

4

керівники груп

Адміністрація
закладу
Плісак С.В.
Цвек О.В.
Цвек О.В.
Плісак С.В.

