План заходів, спрямованих на запобіганню та протидію булінгу
у КЗО «НРЦ «Горлиця» ДОР»
АНТИБУЛІНГОВА
ПОЛІТИКА
Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й
поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною
організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору з безпечним
навчальним середовищем, а також забезпечення прав, свобод та інтересів
дітей.
Важливою умовою ефективності роботи педагогів є є навчання дітей і
дорослих безпечній взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від
насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або
працівників навчальних закладів).
БУЛІНГ
Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива
поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг
проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми
булінгу, а також кіберзалякування.
Вербальний булінг
Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке
включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про когонебудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність,
особливості стилю одягу і т. п.).
Фізичний булінг
Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного
залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах,
підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.
Соціальний булінг
Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції
припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи,
трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.
Кіберзалякування
Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у
звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих

чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень
у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення
створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на
дитину.
Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші
учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу
(цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його
вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які
отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти
директору закладу.
Відповідальною особою за протидію булінгу призначається працівник
закладу
з числа педагогічних працівників.
Відповідальна особа
призначається наказом директора центру. Інформація про відповідальну особу
та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4
Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:
«Стаття 173 п.4». Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.
Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які
полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному
насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій,
що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою
особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла
бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю
потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на
строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб
або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до
шістдесяти годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми
або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою
або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від
ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські
роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів
Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника
освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк
до одного місяця з відрахуванням до двадцяти відсотків заробітку.

ПЛАН
заходів щодо профілактики булінгу
2020/2021 навчальний рік
№
з/п

1

2

3

4

Назва заходу
Вивчення
законодавчих
документів,
практик протидії
булінгу
Перевірка
приміщень,
території закладу з
метою виявлення
місць, які
потенційно можуть
бути небезпечними
та сприятливими
для вчинення
булінгу.
Організація
механізмів
звернення та
встановлення
інформаційної
скриньки для
повідомлень про
випадки булінгу
(цькування)
Консультування
класних керівників
з проблемних
ситуацій

Цільова
аудиторія

Термін
Відповідальний
виконання

Педагогічний
колектив

Упродовж
року

Заступник директора з ВР
Юрист.

Упродовж
року

Заступник директора з
господарчої
частини
Заступник директора з ВР
Практичний психолог
Соціальний педагог

Учні
Батьки

Вересень
2020

Практичний психолог, соціальний
педагог, класні керівники 1-10 класів

Класні
керівники

Упродовж
року

Практичний психолог,
соціальний педагог

Проведення тренінгів
для старшокласників
з розвитку навичок
спілкування та
мирного вирішення
конфліктів

Учні 9-10
класів

Упродовж
року

Практичний психолог,
соціальний педагог

Складання порад «Як
допомогти дітям
упоратися з
булінгом»

Батьки
Класні
керівники
Вихователі

Упродовж
року

Практичний психолог
Соціальний педагог

7

Консультування
батьків щодо захисту
прав та інтересів
дітей під час протидії
булінгу

Батьки

Практичний психолог
Соціальний педагог
Юрист

8

Діагностика
стосунків у закладі
освіти. Анкетування
учнів та вчителів

Учні
Вчителі

За
потребою
або не
рідше ніж
1 раз на 3
місяці
Лютий
2021

9

Проведення заходів в
рамках
Всеукраїнського
тижня права «Стоп
булінгу»

Тиждень
історії та
правознавс
тва

Класні керівники,
учителі правознавства,
практичний психолог
соціальний педагог

5

6

10

–
Спостереженн
я за
міжособистісною
поведінкою
здобувачів освіти;
–
опитування
(анкетування)
учасників
освітнього процесу;
- діагностика
мікроклімату,
згуртованості
класних колективів
та емоційних станів
учнів;
– дослідження
наявності
референтних груп та
відторгнених в
колективах;

Учні 1 – 10
класів

Практичний психолог,
соціальний педагог

Упродовж
року
Усі категорії
учасників
освітнього
процесу

Класні керівники,
Практичний психолог,
соціальний педагог
(За
потребою)

11

12

13

14

15

16

Профілактичнопросвітницька,
Учні 1 – 10
консультаційна
класів
робота з учасниками
освітнього процесу
Поради батькам щодо
зменшення ризиків
булінгу та
Батьки учнів
кібербулінгу для
своєї дитини
Анкетування
Учні 1 – 10
«Насильство в
класів
родині»
Систематичне
здійснення аналізу
створення безпечного
освітнього
середовища для
здобувачів освіти,
навчальних ситуацій.
Нарада вчителів
Педагогічний
«Що потрібно знати
колектив
про боулінг».
Інформування про
булінг та його види.
Відповідальність за
булінг.
Виступ-презентація
Підготовка пам'ятки
для батьків про
порядок реагування
та способи
повідомлення про
Батьки учнів
випадки булінгу
(цькування) щодо
дітей, заходи захисту
та надання допомоги
дітям

Упродовж
року

Практичний психолог
Соціальний педагог

Упродовж
року

Практичний психолог
Соціальний педагог

1 раз на
місяць

Практичний психолог
Соціальний педагог

Упродовж
року

Заступник директора з ВР
Практичний психолог
Соціальний педагог

Вересень.

Заступник директора з ВР
Практичний психолог
Соціальний педагог
Юрист

Упродовж
року
За
потребою

Заступник директора з ВР
Практичний психолог
Соціальний педагог
Юрист

