
 

ПЛАН  

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  

в загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 9 

 міста Новограда-Волинського   Житомирської області  

 
 

№ з/п Захід Учасники Дата Відповідальний 

 

Робота з педпрацівниками 

1.  Підготовка наказу по школі 

«Про організацію роботи щодо 

 запобігання булінгу в  закладі 

освіти на 2019-2020 н.р.» 

 серпень 

2020 

Васянович Ж.М.., 

заступник директора з 

ВР 

2.   Висвітлення  заходів з протидії 

булінгу на сайті школи 

 Упродовж 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Хоменко Л.П., 

соціальний педагог 

Переходюк О.П. 

3.  Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників з 

питань протидії та профілактики 

булінгу (участь у семінарах, 

вебінарах,   самоосвіта) 

Педагогічний 

колектив 

Упродовж 

2020/2021 

н.р. 

Васянович Ж.М.., 

заступник директора з 

ВР 

4.  Розгляд на нарадах класних 

керівників питань щодо 

протидії булінгу в учнівському 

колективі 

 Упродовж 

навчального 

року 

Васянович Ж.М.., 

заступник директора з 

ВР.,  практичний 

психолог Хоменко Л.П. 

5.  
Контроль стану роботи 

попередження випадків  булінгу 

Нарада при 

директорі 

 Васянович Ж.М.., 

заступник директора з 

ВР 

6.  Круглий стіл для 

педагогічного колективу 

«Безпечна школа. Маски 

булінгу» 

Педагогіч-

ний 

колектив 

Березень 
Практичний психолог 

Хоменко Л.П. 

7.  Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькуванню 

Педагогіч-

ний 

колектив 

Упродовж 

2020/2021 

н.р. 

Педагогічні працівники 

 

Робота з учнями 

1.  Бесіди щодо профілактики 

булінгу в учнівському 

середовищі 

1-11 Упродовж 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Хоменко Л.П., 

соціальний педагог 

Переходюк О.П. 

2.  Запрошення представників 

ССД, ЦСССДМ, СЮП, 

громадських організацій з 

метою правоосвітньої роботи з 

учнями закладу 

1-11 Упродовж 

навчального 

року 

Васянович Ж.М.., 

заступник директора з 

ВР 

3.  Поради «Як допомогти дітям 

упоратися з булінгом» 

1-11 Упродовж 

навчального 

року 

Кл. керівники  1-11 кл., 

Переходюк О.П.,  

соціальний педагог 

4.  Проведення тематичних уроків  

в рамках інформаційної 

кампанії «Стоп булінг» 

1-11 Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники 

1-11 класів 



5.  Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових занять 

1-11 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники 

1-11 класів 

6.  
Робота відеолекторію. 

Перегляд та обговорення відео 

відповідної спрямованості 

5 – 11 

Упродовж 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Хоменко Л.П., 

соціальний педагог 

Переходюк О.П. 

7.  Виховні години та години 

психолога до Дня толерантності 

1-11 Листопад  Кл. керівники  1-11 кл., 

практичний психолог 

Хоменко Л.П. 

8.   Участь у Всеукраїнської акції 

“16 днів проти насильства ” 

1-11 Листопад  Кл. керівники  1-11 кл., 

соціальний педагог 

Переходюк О.П. 

9.  Виставка малюнків  

«Ми проти насильства»  

1-11 Лютий  Лопатюк Л.В., педагог-

організатор 

10.  Робота шкільного осередка 

порозуміння.  

1-11 Упродовж 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Хоменко Л.П., 

соціальний педагог 

Переходюк О.П. 

 

Робота з батьками 

1 Обговорення питання 

запобігання булінгу на 

батьківських зборах 

1-11 Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники 

1-11 класів 

2 Обговорення питання протидії 

булінгу на загальношкільних 

батьківських зборах 

1-11 Вересень  Практичний психолог 

Хоменко Л.П. 

3 Проведення індивідуальних 

консультацій щодо шляхів 

вирішення конфліктних 

ситуацій 

1-11 Упродовж 

навчального 

року 

Адміністрація школи, 

Переходюк О.П., 

соціальний педагог 

 

 

 

 

 

Директор школи                            В.К. Мельник 
 

 

 

 

 

 

 


