
План 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  у Вараській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 

у 2019-2020 н.р. 

№ 

за\п 

Назва заходу 

  

Термін 

проведення 

Класи Відповідальний 

1.  Наради з різними категоріями 

працівників з питань 

профілактики булінгу 

(цькування): 

 - педагогічний персонал; 

 - обслуговуючий персонал. 

Вересень  Пашко Н.М. 

2.  Обговорення та прийняття 

правил поведінки в 

групах/класах, оформлення 

правил у вигляді наочного 

стенду. 

Вересень 1-11 Класні 

керівники 1-11, 

старости класів  

3.  Поновити  на інформаційному 

стенді номери телефону 

гарячої лінії протидії булінгу 

116000. 

Вересень 

2019 

 Лук’яневич О.І. 

4.  Провести в закладі тиждень 

протидії поширення 

булінгу серед учасників 

освітнього процесу. 

Вересень- 

жовтень 

2019 

1-11 кл. 

 

Класні 

керівники 

5.  Соціально-педагогічний 

патронаж. 

За потреби 1-11 кл Лук’яневич О.І. 

6.  Консультативна допомога 

батькам. 

За потреби 1-11 кл Степанова Л.С., 

Лук’яневич О.І. 

7.  Розгляд заяв про випадки 

булінгу (цькування) 

здобувачів освіти, їхніх 

батьків, законних 

представників, інших осіб, 

проведення розслідування, 

засідання комісії з розгляду 

випадків булінгу (цькування), 

прийняття рішення за 

результатами проведеного 

розслідування. 

За 

наявності 

заяв 

 Середа Н.А., 

Пашко Н.М. 

8.  Надання соціальних та 

психолого-педагогічного 

супроводу здобувачів освіти, 

які постраждали від булінгу 

(цькування), стали його 

За потреби  Степанова Л.С., 
Лук’яневич О.І. 



свідками або вчинили булінг 

(цькування). 

9.  Провести в закладі освіти 

тиждень протидії поширення 

булінгу серед учасників 

освітнього процесу. 

Вересень- 

жовтень 

2019 

 

1-11 кл. Класні 

керівники 

10.  Розповсюдження серед учнів 

1-11 кл. листівок на тему: 

«Не стань жертвою булінгу». 

Вересень, 

жовтень 

2019 

1-11 Лук’яневич О.І. 

11.  Проведення засідання 

методичного об’єднання 

класних керівників 1-11кл. на 

тему: «Організація та 

проведення профілактичної 

роботи щодо попередження 

випадків булінгу серед 

учасників освітнього 

процесу». 

Жовтень 

2019 

 Пашко Н.М., 

голова МОКК 

12.  Провести загальношкільні 

батьківські збори батьків 

учнів  на тему: «Шкільний 

булінг. Якщо ваша дитина 

стала його жертвою». 

Жовтень 

2019 

 Пашко Н.М., 

Степанова Л.С. 

13.  Перегляд відеороликів Ніка 

Вуйчича «Нік Вуйчич про 

булінг в школі». 

Листопад, 

грудень 

2019 

1-11 Класні 

керівники 

14.  Проведення уроків відвертого 

спілкування: 

1-4 кл. - «Змінюй в собі 

негативне ставлення до 

інших». 

5-9 кл. – «Допоможи собі 

рятуючи інших». 

10-11 кл. - «Кібербулінг» 

Листопад 

2019 

1-11  Класні 

керівники 

15.  Педагогічна рада «Запобігання 

різним формам насильства 

відносно та за участю дітей та 

протидія булінгу». 

Грудень 

2019 

 Пашко Н.М., 

Степанова Л.С., 

Лук’яневич О.І. 

16.  Організувати в закладі освіти 

написання есе на тему: «Як 

довіряти і бути вдячним 

іншим». 

Січень 2019  Учителі 

української 

мови 

17.  Тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі». 

Упродовж 

року 

 Степанова Л.С., 

Лук’яневич О.І. 



18.  Години спілкування 

«Кібербулінг! Який він?». 

Січень 2020 5-8 Класні 

керівники  

 

19.  Години відвертого 

спілкування за участю 

представників дитячої поліції 

«Не допускай проявів булінгу 

над собою. Допоможи 

другу». 

Лютий 2020 5-8 Класні 

керівники 

20.  Урок «Інтимні селфі в 

Інтернеті – жарт чи 

небезпечний ризик» до Дня 

безпечного Інтернету. 

Лютий 2020 9-11 Класні 

керівники 

21.  Конкурс-виставка плакатів на 

тему «Шкільному булінгу 

скажемо – НІ! 

Березень 

2020 

 

5-9 

 

Степанова Л.С., 

Лук’яневич О.І. 

22.  Анкетування «Життєві 

цінності старшокласників», 

«Чи піддавався ти насиллю в 

школі» 

Березень 

2020 року 

10-11 Степанова Л.С. 

23.  Батьківський лекторій 

«Егоїзм, жорстокість, як 

цього уникнути» 

квітень Батьки 

учнів 

Степанова Л.С. 

24.  Години спілкування 

«Конфлікт. Вирішення 

конфліктів мирним шляхом» 

квітень 3-4 Класні 

керівники 

25.  Бесіда «Насильство як 

порушення прав дитини» до 

Дня захисту дітей 

травень 5-9 Класні 

керівники 

 

 


