План
по превентивним заходам
щодо попередження суїцидальних тенденцій
у зв’язку з розповсюдженням у соціальних мережах «груп смерті»
Криворізького професійного будівельного ліцею
№
з/п
1.

2.

3.

Яку роботу проводити

З якою
періодич
ністю
У разі підозри певного учня у Кожного
дня
причетності до ігор у «групах смерті»,
відслідковувати його присутність на
заняттях. У разі нез’ясування місця
знаходження учня, одразу повідомити
батьків/опікунів з метою з’ясування
причин відсутності
- Звертати увагу на відмінності у
поведінці
учнів
(сонливість, Кожного
дня
дратівливість,
розгубленість…)
та
з’ясувати причину цих відмінностей. У
разі підозри, повідомити практичного
психолога
Кожні
- На класних годинах повідомляти та
роз’ясняти учням про небезпеку в 2 тижні
соціальних сторінках «груп смерті» з
метою попередження та зниження
цікавості учнів щодо таких ігор
Кожні
- Проводити моніторинг соціальних
сторінок учнів з метою виявлення 2 тижні
причетних до ігор дітей та вести
звітність
у
відповідну
таблицю
(таблиця надається)
- У разі виявлення підозри повідомити
батьків/опікунів
та
практичного
психолога. Якщо немає відгуку від
батьків щодо цієї проблеми, повідомити
соціального
педагога
з
метою
подальшої співпраці та роботи з
відповідними
службами
(за
необхідністю)
- Надати майстрам в/н та класним
керівникам матеріали та методичні
рекомендації як уберегти учнів від
«груп смерті»
- Проводити індивідуальні консультації
За
з учнями, що підозрюються у запитом
причетності до таких груп
У разі виявлення таких дітей

Відповідаль
ний
Керівники
груп

Класні
керівники

Практичний
психолог

4.

5.

6.

7.

8.

проводити систематичну роботу з ними
- У разі виявлення дітей причетних до
У разі
«груп
смерті»,
повідомляти
та необхідно
співпрацювати з службами міста для
сті
подальшої роботи з цими учнями
- Проводити огляд шкіряного покриву Кожні 2
на руках учнів з метою виявлення
тижні
порізів, малюнків китів, метеликів та
відповідних знаків
- У разі виявлення відповідних порізів
та малюнків повідомити майстра в/н,
класного керівника та практичного
психолога
Спілкуватись
та
слідкувати
за Кожного
проживаючими у гуртожитку ліцею
дня
звертаючи увагу на поведінку, режим
дня дітей
Педагоги, медичний та господарський
персонал закладу при виявленні ознак
чи факторів, що можуть вказувати на
причетність дитини до цієї проблеми,
обов’язково
повинні
передати
практичному психологу інформацію з
метою планування подальших дій та
роботи з учнем
Контролювати виконання плану
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