
ПЛАН ЗАХОДІВ, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу в 2020-2021 н.р. 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. 

 

Організація належних заходів безпеки під 

час освітнього процесу (охорона закладу, 

чергування педагогічних працівників під 

час перерв). 

Вересень 

2020 р. 

Директор 

школи 

2. Інформування учасників освітнього 

процесу щодо дій у випадку булінгу, 

Порядку подання та розгляду (з 

дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу та Порядку реагування на 

доведені випадки булінгу в закладі. 

Вересень 

2020 р. 

Заступник 

директора з ВР, 

класні 

керівники 1-11 

кл. 

3. Підготовка пам'ятки для батьків про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи захисту та 

надання допомоги дітям 

Жовтень 

2020 р. 

Заступник 

директора з ВР 

4. Створення (або оновлення) розділу про 

профілактику булінгу (цькування) і 

розміщення нормативних документів на 

сайті закладу освіти. 

 

Вересень 

2020 р. 

Відповідальний 

за роботу сайту 

школи 

5.  Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич 

про булінг у школі», «Булінг у школі та як з 

ним боротися – говоримо з Уповноваженим 

Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ 

Історія про Булінг і Кібербулінг».».  

Протягом 

року 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

6. 

 

 

Організація безпечного користування 

мережею Інтернет під час освітнього 

процесу. 

Вересень 

2020 р. 

Вчителі 

інформатики 

7. Виховний захід «Подорож країною 

Дружба» (2 клас) 

Вересень 

2020 р. 

Класовод 2 

класу 

8. Виховна година  «Скажи «Ні» булінгу!» (3 

клас) 

Жовтень 

2020 р. 

Класовод 3 кл. 

9. Година спілкування «Мій світ без 

насильства» (4 клас) 

Жовтень 

2020 р. 

Класовод 4 кл. 

10. Обговорення та прийняття правил 

поведінки в класах. 

Вересень 

2020 р. 

Класні 

керівники 1-11 

кл. 

11. Відпрацювання теми особистої гідності в 

ході вивчення літературних творів, на 

уроках історії. 

Протягом 

року 

Класні 

керівники, 

учителі 

літератури, 

https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96


історії 

12. Імітаційна гра «Якщо тебе ображають»  

(1 клас) 

 

Протягом 

І семестру 

Класовод 1 

класу 

13. Проведення в закладі Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства» 

25 

листопада 

– 10 

грудня 

2020 р. 

Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор 

14. Проведення виховних годин для учнів 5-11 

кл. «Що таке булінг? Правова 

відповідальність» 

Протягом 

І семестру 

Класні 

керівники 5-11 

кл. 

15. Підготовка тематичних буклетів за участю 

старшокласників. 

Листопад 

2020 р. 

Педагог- 

організатор 

16. Проведення Всеукраїнського тижня права.

   

Грудень 

2020 р. 

Вчитель 

правознавства 

17. Виставка плакатів і малюнків на 

тему «Шкільному булінгу 

скажемо – НІ!». 

Квітень 

2021 р. 

Педагог-

організатор, 

Класні 

керівники 1-11 

кл. 

18. Проведення засідання методичного 

об’єднання класних керівників 1-11 кл. на 

тему: «Організація та проведення 

профілактичної роботи щодо 

попередження випадків булінгу 

серед учасників освітнього процесу» 

Жовтень 

2020 р. 

Класні 

керівники 

19. Перегляд та обговорення відеофільмів, які 

висвітлюють проблему булінгу. 

Березень 

2021р. 

Класні 

керівники 

 

 

 


