
НАКАЗ 
по КЗ "Житомирський обласний лiцей-iнтернат для обдарованих дiтей" 

Житомирськоi: обласноi: ради 

вiдЬl .Ц .2019 р. --

На виконання рiшення колегi1 вiд 20.11.2019 №4/3 «Про стан роботи щодо 
запобiгання роботи скоення дпьми самогубств та недопущения вчинення 
жорстокостi й насильства стосовно своi:х однолiткiв (булiнгу) у закладах загальноi: 
середньоi: освiти областi», 

НАКАЗУЮ: 

1. Взяти до вiдома у роботi лiцею-iнтернату довiдку «Про стан роботи щодо 
запобiгання роботи скоення дiтьми самогубств та недопущения вчинення 
жорстокостi й насильства стосовно своi:х однолiткiв (булiнгу) у закладах загальноi: 
середньоi: освiти областi». 

2. Практичному психологу лiцею-iнтернату Сiрик О.О. та соц1альному 
педагогу Александровiй М.М.: 

2.1. Вивчити та розглянути на педагогiчнiй радi у II семестрi 2019-2020 н.р. 
питания щодо профiлактику булiнгу. 

2.2. Розробити, затвердити та оприлюднити план заходш, пов'язаних iз 
запобiганням та протидiею булiнгу (цькуванню) в закладi освiти (план заходiв 
додаеться). 

2.3. Проводити монiторинг безпечностi освiтнього середовища для лiцеi:стiв 
( опитувания, анкетування, вщвщувания лiце1стiв у спальних корпусах, 
спостережения на уроках). 

2.4. Використовувати у практичнiй роботi методичнi рекомендацil, викладенi у 
листi Мiнiстерства освiти i науки Укра1ни вiд 28.03.2019 №1/9-179 «Щодо 
профiлактики су1цидальних тенденцiй серед учнiв». 

2.5. Активiзувати iнформацiйно-просвiтницьку роботу по формуванню у 
лiце"iстiв позитивноi' мотивацii' на здоровий спосiб життя. 

3. Контроль за виконанням· наказу залишаю за собою. 
J -

. (. 1 . . • -
Директор шце тернату Л.В. Корiнна 

' 
Виконавцi : Сiрик О.О. 

Александрова М.М. 
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ПЛАН '- ,-
' заходiв ЩОДО профiлактики булiнгу 

на II семестр 2019-2020 н.р. 

---Л:-В":- Корiнна 

Назва заходу 
Термiн 

Вiдповiдальний 
виконання 

Вивчення законодавчих документiв, практик 

протидi'i цькуванню 

Поповнення iнструментарiю для 
. . . 

д~агностування ршня тривожносп 

Спостереження за учнiвським колективом пiд 

час навчального процесу 

Консультацiйна робота з учасниками 

освпнього процесу 

Спостереження за мiжособистiсною 

поведiнкою здобувачiв освiти: 
. . . . 

- д~агностика м1крокшмату, згуртованосп 
класних колективiв та емоцiйних станiв учнiв; 

- дослiдження наявностi референтних груп та 
вщторгнених в колективах 

Профiлактично-просвiтницька, корекцiйно-

Заступник 

Протягом директора з 

семестру виховно'iроботи 

Протягом 

семестру 

Протягом 

семестру 

Протягом 

семестру 

Протягом 

семестру 

Пироговська В.Я. 

Практичний 

психолог 

Сiрик О.О. 

Соцiальний педагог 

Александрова М.М. 

СiрикО.О. 

Александрова М.М. 

СiрикО.О. 

СiрикО.О. 

6 розвивальна робота з учасниками освiтнього 

процесу 

Лютий - Сiрик О.О. 

квпень Александрова М.М. 

Виступи на батькiвських зборах 

7 ( «Протидiя цькуванню в учнiвському 
колективi») 

Протягом Сiрик О.О. 

семестру 

8 
Обrоворення та прийняття правил поведiнки в 

Протягом 
класах, оформления правил у виглядi наочного 

семестру 

Куратори, 

вихователi 
стенду 

9 Оновлення iнформацi'i про профiлактику Протягом Сiрик О.О 



булiнгу (цькування) i розмiщення нормативних семестру 
документiв на стендах закладу освiти 

Виступи на педагогiчних радах щодо 
Протягом 10 запобiгання булiнгу (цькування) та заходiв Сiрик О.О 

реагування 
семестру 

Перегляд вiдеороликiв «Нiк Вуйчич про булiнг 
у школ», «Булiнг у школi та як з ним боротися 

Протягом Куратори, 1 1 - говоримо з Уповноваженим Президента 
Укра"iни .. », «Зупинiться! ! ! МОЯ Iсторiя про семестру виховатеш 

Булiнг i Кiбербулiнг». 

12 
Консультування батькiв щодо захисту прав та Протягом 

СiрикО.О iнтересiв дiтей семестру 

Проведения тренiнгових занять за програмою 
Протягом 13 «Репродуктивне здоров'я та вiдповiдальна Сiрик О.О 

поведiнка учнiвсько"i молодi» 
семестру 

Виконавець: Сiрик О.О. 
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