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{иректор .[[оз|вського
центру профес1йно! осв1ти

|1лан заход1в
.]1оз|вського центру профес|йно| осв1ти

спрямованих на запоб1гання та протид1то бул1нгу(цькуваннто)
на 2022-2023 навча;тьний р|к

нтАРвнко

лъ
з/п

}{азва заходу [ерм1н
виконання

Бйповйальний

1 |{ризнаяення уповноважено| особи з [итань
проф1лактики бул|нгу(цькуваннто).

Бересень
2022ооку

директор

2 Розробка, затвердження та оприл}однення плану
заход1в' як| пов'язан1 з запоб1ганням та протид|ето
бул1нгу (цькуваннто) в заклад|, розм1щення його на

сайт1 навч!}льного закладу.

Береоень
2022 року

3аступник
директора з

ЁБихР
1
-) Фзнайомлення г{асник|в осв|тнього процесу з

законодавчото базото щодо протид1| бул1нгу
(цчкуваннто).

Бересень
2022 року

3аступник
директора з

[БихР
4 Фзнайомлення прац1вник1в -|[оз1вського центру

профес|йно] осв1ти [арк1всько| област| з порядком
д1й у випадках п|дозри жорстокого поводження з

дитиното або реально[загрози його вчинення (уАома'
з боку однол1тк1в, |нтших прац|вник1в навчального

заклащ/ або |нтпих ос1б).

\-5.09.2022 3аступник
директора з

ЁБихР

5 |[ерев1рка прим1щень, територ1| навч!|льного з'}кладу
з метото виявлення м|сць, як| потенц1йно моэкуть бути
небезпечними та сприятлив ими для вчинення бул1нгу

(цькування).

пост1ино адм1н1страц1я

6 (-'рган1зац1я н€}лежних заход1в безпеки в навч[}льному
заклад1 (пост чергового, контрольно-пропускний

ре)1{им сторонн1х ос1б, спостере}(ення та в1део
спостереження за м|сцями заг[ш1ьного користування 1

техн|чними поим|тпенням и.

пост1ино {иректор'
зав!д}точий

господарством

7 г03м1щення на саит1 навчального закладу граф1ка
1ндив|дуального консультування'''.,.ф'"
практичного психолога навч{ш1ьного закладу, за яким
моя{на звернутися за допомогото; телефон1в
нац1ональних (горячих л1н!й>, за якими можна
отримати безкотптовну психолог1нну та правову
допомогу.

Бересень
2022 року

Адм1н1страц|я,
практинний

психолог

8 Формування та пост1йне.'о''о""йй" пйк, з
тематичними матер!алами в б!бл1отец1 та на сайт1

навч'}льного закладу.

|!ротягом
навч.штьного

року

3аступник
директора з

ЁБихР,
б1бл1отекар1'
практинний
психолог



9 |{роведення тематичних трен|нг|в, виховних годин'
зуотр1ней та занять, круглих стол|в, бес1д,
консультац|й для здобуват|в осв|ти, сп|льних
перегляд1в та обговорення тематичних в|део стожет1в
щодо ненасильницьких метод1в повед|нки та
виховання.

|{ротягом
навчального

року

Адм1н1страц|я,
кер|вники гР}пи,

виховател|,
ооц1а_ттьно-

психолог!чна
служба

10 |1сихолог|нний супров|д ос1б, як1 постра:кдали в|д
бул1нгу.

|!ротягом
навчального
року

|1рактинний
психолог

11 1рен1нгов| заняття з| здобувачами осв!ти. |1ротягом
навч[}пьного

ооку

|!рактинний
психолог

\2 3аходи в напрямку вдосконс}лення психолого-

педагог|чно| компетентност1 та п|двищення р|вня

психолог|чно| культури вчител|в та батьк|в для

зд|йснення ефективно[ взаемод|| дорослих з д1тьми,

побудовано! на засадах дов1ри.

|[ротягом
навч[ш|ьного

року

|1рактинний
психолог

3аступник директора з [{БихР

у

[етяна 3иковА


