
 

      УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «ПЛИСКІВСЬКА   ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА     І-ІІІ  СТУПЕНІВ   

ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ РАДИ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 

       вул.Центральна,73, с. Плисків  Погребищенського  району  Вінницької  області, 22252,  

тел.:2-93-81, e-mail: plyskiv_school@ukr.net,  

код ЄДРПОУ 26176104 

 

План заходів  

Плисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

у 2019-2020 навчальному році 

 
№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження 

насильства та булінгу 

1 Підготовка наказу «Про запобігання 

булінгу (цькування в закладі освіти» 

Останній 

тиждень серпня 

Тлустенко Л.П. 

2 Підготовка наказу «Про порядок дій 

персоналу при зіткненні з 

випадками булінгу (цькування) в 

закладі освіти» 

Перший 

тиждень 

вересня 

Тлустенко Л.П. 

3 Наради з різними категоріями 

працівників з питань профілактики 

булінгу (цькування) 

Вересень Тлустенко Л.П. 

4. Обговорення та прийняття правил 

поведінки в групах, класах, 

оформлення правил у вигляді 

наочного стенду 

Вересень Класні 

керівники, 

учнівське 

врядування  

5. Організація звернення та 

встановлення інформаційних 

скриньок для повідомлень про 

випадки булінгу (цькування) 

Вересень Класні 

керівники 

Руденко В.Ю. 

 

6. Підготовка папки  з нормативними 

документами з профілактики 

булінгу (цькування) в школі для 

педагогів 

Жовтень Андрущак Т.М. 

7. Підготовка методичних 

рекомендацій для педагогів: 

 З вивчення учнівського 

колективу; 

Жовтень Масненко К.П. 

Руденко В.Ю. 



 З розпізнавання ознак 

насильства різних видів щодо 

дітей 

8. Оформлення тематичного стенда 

(оновлення) 

«Безпечна школа. Маски булінгу». 

Протягом року Руденко В.Ю. 

9. Підготовка пам’яток для здобувачів 

освіти «Як протидіяти булінгу». 

Жовтень Масненко К.П. 

Руденко В.Ю. 

10. Перевірка інформаційної 

доступності правил поведінки та 

нормативних документів з 

профілактики булінгу (цькування) 

Впродовж 

навчального  

року 

Андрущак Т.М. 

11. Засідання методичного об’єднання 

класних керівників «Профілактика 

булінгу як соціального явища в 

шкільному середовищі». 

Листопад Кирилюк І.І. 

Класні 

керівники 

 

Робота з вчителями, учнями, батьками 

 

12.  

Участь в акції «16 днів проти  

насильства» 

Листопад - 

грудень 

Класні 

керівники 

Руденко В.Ю. 

13. Інформування батьків про булінг та 

його види. Виступ-презентація на 

загальношкільній батьківській 

конференції 

Січень Андрущак Т.М. 

14. Проведення тренінгів для 

старшокласників з розвитку навичок 

спілкування та мирного вирішення 

конфліктів 

Впродовж 

навчального  

року 

Масненко К.П. 

15. Консультативний пункт «Скринька 

довіри » 

Впродовж року Масненко К.П. 

16. Перегляд відео – презентацій 

«Булінг у школі. Як його розпізнати. 

Кібербулінг або агресія в інтернеті: 

способи розпізнавання та захист 

дитини» учнями 2-4-х класів 

Лютий Класні 

керівники 

17. Батьківський всеобуч на тему 

«Безпечне середовище. Булінг. 

Адміністративні стягнення 

порушників». 

Лютий  Руденко В.Ю 

Масненко К.П. 

18. Підготовка пам’ятки для батьків про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи 

        Лютий Масненко К.П. 

Андрущак Т.М. 



захисту та надання допомоги дітям 

19. Проведення консультацій психолога 

з питань взаємин батьків з дітьми 

Впродовж року Масненко К.П. 

20. Консультування батьків щодо 

захисту прав та інтересів дітей 

1 раз на місяць Масненко К.П. 

21. Організація та проведення годин 

спілкувань із питань попередження 

та запобігання булінгу, 

превентивного виховання, 

формування загальнолюдських 

моральних цінностей (тренінгових 

занять, тематичних квестів, 

психологічних ігор, дискусій, 

розмов по колу, «круглих столів», 

бесід, ситуативно-рольових ігор 

тощо). 

Впродовж року Класні 

керівники 

Андрущак Т.М. 

Руденко В.Ю. 

22. Проведення тематичних бесід, 

відеолекцій, тренінгових занять 

щодо запобігання та протидії 

булінгу, формування моральних 

цінностей за участю громадських 

організацій та провідних 

спеціалістів. 

Впродовж року Андрущак Т.М. 

23. Бесіда – тренінг «Віртуальний 

терор: тролінг і кібербулінг». 

Березень Руденко В.Ю. 

Масненко К.П. 

24 Флеш-моб «Я проти насильства» Квітень Руденко В.Ю. 

Класні 

керівники 

25.  Систематичне здійснення аналізу 

створення безпечного освітнього 

середовища для здобувачів освіти, 

навчальних ситуацій. 

Впродовж року Адміністрація 

Класні 

керівники 

Учнівське 

врядування 

26. 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». 

  

Впродовж року Руденко В.Ю. 

Класні  

керівники 



 

Моніторинг освітнього середовища 

26. Анонімне анкетування учнів 5-11-го 

класів про випадки боулінгу 

(цькування) у школі 

Листопад Масненко К.П. 

27. Анкетування батьків про безпеку в 

закладі освіти 

Грудень Класні 

керівники 

28. Анкетування учнів 2-11 класів 

«Насильство в родині» 

Травень Масненко К.П. 

29. Самооцінка  закладу освіти за 

показниками безпеки, комфортності 

2 рази на рік Адміністрація 

школи, колектив 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи:                       Л.Тлустенко 


	УКРАЇНА

