
                                                                   
Міністерство освіти  і  науки України                                                                     

комунальний заклад «Розкопанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів                                   

Погребищенської районної ради Вінницької області» 

22263 , Вінницька обл.,Погребищенський р-он, с.Розкопане ,вул.Центральна , 1 

тел.: 2-31-47 

e-mail : rozcopane-scul@ukr.net 

 
 

 НАКАЗ 

від  07.02.2020р.                                                       №14 

 

Про  затвердження Плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу   

в комунальному закладі «Розкопанська  загальноосвітня школа І – ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області » 

 

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», затвердженого 18.12.2018  

№ 2657-VІІІ, листа Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання  

організації в закладах освіти виховної роботи щодо  безпеки й благополуччя 

дитини» від 07.08.2018 №1/9-486, з метою забезпечення у школі безпечного 

освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), та 

проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з колективом школи,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу  в Розкопанській загальноосвітній школі І -  ІІ ступенів, що 

додається 

2. Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу в Розкопанській  загальноосвітній школі  

І-ІІ ступенів  до 01.03.2020 року. 



3. Затвердити склад робочої групи з питань антибулінгової політики в 

школі: 

- Голова комісії – керівник психолого-педагогічного семінару  Лесик 

Г.В. 

Члени комісії : 

- Костюченко В.А. – голова профспілкового комітету; 

- Попик Л.І. – керівник методичного об’єднання класних керівників; 

- Шевчук К.С. – голова учнівського самоврядування. 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

 

Директор школи ___________ В.Братковський 

 

З наказом ознайомлено: ____________ Г.В.Лесик 

                                          ____________Л.І.Попик 

                                            __________В.А.Костюченко              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по школі  

від 07.02.2020 р.№14 

                                                                                

План заходів,  

спрямованих  на запобігання та протидію булінгу,  

на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Категорія 

учасників 

Дата 

проведення 

Відповідальні 

1 Засідання методичного 

об’єднання класоводів, класних 

керівників з теми «Організація 

та проведення профілактичної 

роботи щодо попередження 

випадків боулінгу серед 

учасників освітнього процесу». 

1-9-й класи  Лесик Г.В. 

2 Конкурс учнівських творів на 

тему «Як довіряти і бути 

вдячним іншим». 

5-9 кл. березень  Учитель 

української 

мови та 

літератури 

3 Проведення уроків відвертого 

спілкування.  

«Змінюй в собі негативне 

ставлення до інших»;  

 «Стережись! Бо, що посієш то 

й пожнеш», «Про стосунки в 

учнівському середовищі». 

 

 

1-4 кл. 

 

5-9 кл. 

 

 

Березень  Класоводи,  

класні 

керівники 

4 Тренінгове заняття «Булінг в 

школі. Як його розпізнати?» 

Класні 

керівники  

5-9 кл. 

березень  Керівник 

психолого-

педагогічного 

семінару  

5 Бесіди  «Профілактика булінгу 

в учнівському середовищі». 

1-9 кл. Постійно Класоводи,  

класні 

керівники 

6 Години спілкування 

«Кібербулінг! Який він?». 

5-9 кл. квітень  Класоводи,  

класні 

керівники 

7 Загальношкільні батьківські 

збори батьків учнів 1-4, 5-9кл. 

на тему «Шкільний булінг. 

Якщо ваша дитина стала його 

жертвою». 

1-9 кл. вересень  Керівник 

психолого-

педагогічного 

семінару . 

8 Виявлення групи ризику (жертв 

та булерів) по класам 

2-9 кл. вересень  Класоводи, 

 класні 

керівники 



9 Перегляд тематичних 

кінофільмів з подальшим 

обговоренням і розробкою 

пам'ятки по протидії булінгу. 

5-9 кл.  жовтень  Класні 

керівники 

10 Конкурс соціальних 

відеороликів до Міжнародного 

дня толерантності  

«Шкільному булінгу скажемо – 

НІ!»  

5-9 кл. листопад  Класні 

керівники 

 

 


	Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», затвердженого 18.12.2018  № 2657-VІІІ, листа Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання  організації в закладах освіт...

