
Додаток 1 

до наказу «Про організацію роботи  

щодо протидії булінгу в школі 

№ 22 від 18.02.2019 р.» 

 

План заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Захід Дата Відповідальні 

1 Методична оперативка. 

Опрацювання Закону України від 

18 грудня 2018 року № 2657-VIII 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу» 

20.02.2019 Директор школи 

Шадурська О.Ю. 

2 Висвітлення на сайті школи плану 

заходів спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

та процедуру подання заяв 

учасниками освітнього процесу на 

випадок булінгу в школі 

20.02.2019 ЗДНВР  

Созикіна О.М. 

3 Батьківські збори «Ефективні 

комунікації як запобігання і 

протидія булінгу» 

Лютий  

2019 

Класні керівники  

4 Слухання питань щодо 

профілактики булінгу та усіх видів 

насилля, жорстокого поводження, 

охорони дитинства на нарадах при 

директорові 

1 раз в 

квартал 

Директор школи 

Шадурська О.Ю. 

5 Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах: 

- спостереження за міжособистіс- 

  ною поведінкою здобувачів  

  освіти; 

- опитування (анкетування)  

  учасників освітнього процесу; 

- психологічні діагностики мікро- 

  клімату, згуртованості класних  

Систематично Психолог школи 

Драга І.С., 

соціальний 

педагог 

Подорожня Ю.П. 



  колективів та емоційних станів  

  учнів; 

- соціальне дослідження наявності  

  референтних груп та відторгне- 

  них в колективах; 

- визначення рівня тривоги та  

  депресії учнів 

6 Поради «Як допомогти дітям 

упоратися з булінгом» 

Березень  

2019 

Психолог 

7 Заняття з елементами тренінгу 

«Протидія булінгу», «Булінг і 

особистість», «Види булінгу» 

Березень  

2019 

Класні керівники 

5-10 кл 

8 Проходження педагогами школи 

онлайн-курсу «Протидія та 

попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» 

З березня 

2019 

Педагогічні 

працівники 

9 Анкетування «Чи піддавався ти 

насиллю в школі»  

Квітень 2019 

6-9 класи 

Соціальний 

педагог 

Подорожня Ю.П. 

10 Перегляд відеороліка «Нік Вуйчич 

про булінг у школі». Обговорення 

Травень 

2019 

Соціальний 

педагог 

Подорожня Ю.П. 

11 Написання диктантів «Зупинимо 

булінг разом» 

Травень 

2019 

Вчителі 

української мови 

12 Круглий стіл «Виконання Закону 

України «Про освіту» щодо 

захисту гідності вчителя» 

Червень 

2019 

Методична рада 

школи 

13 Педагогічний всеобуч батьків 

«Егоїзм, жорстокість, як цього 

уникнути» 

Вересень 

2019 

ЗДВР 

Чайковська І.В., 

психолог школи 

Драга І.С., 

соціальний 

педагог 

Подорожня Ю.П. 

14 Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу», виготовлення буклетів 

«Стоп! Булінг» 

Вересень 

2019 

Психолог школи 

Драга І.С., 

соціальний 

педагог 

Подорожня Ю.П. 

15 Залучення учнів до гурткової 

діяльності 

Вересень 

2019 

Класні керівники 



16 Години спілкування «Кібербулінг 

або агресія в Інтернеті: способи 

розпізнання і захист дитини» 

Жовтень 

2019 

Вчителі 

інформатики 

17 Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу» 

Жовтень  

2019 

Психолог школи 

Драга І.С., 

соціальний 

педагог 

Подорожня Ю.П. 

18 Виховні години та години 

психолога до Дня толерантності 

Листопад 

2019 

Класні керівники 

19 Проведення акції «16 днів без 

насилля» 

Листопад-

грудень 2019 

Соціальний 

педагог 

Подорожня Ю.П. 

20 Психолого-педагогічний 

практикум «Етика педагога та 

обов’язок захисту прав дітей, 

попередження випадків 

жорстокого поводження» 

Грудень 

2019 

МР школи, 

Психолог школи 

Драга І.С., 

соціальний 

педагог 

Подорожня Ю.П. 

 

 

 
 


