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« Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на запобігання  та протидію 

булінгу(цькуванню) в закладі освіти»                                                                                     

 

План 

заходів спрямованих на протидію булінгу (цькуванню) 

в Липовецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 

на 2020/2021 навчальний рік 

№ з/п Назва заходу 
Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

1 

Тренінг «Види булінгу. 

Як розпізнати булінг та 

профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» 

Педагогічні 
працівники 

жовтень 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

2 

Оформлення 

інформаційного куточка з 
протидії булінгу 

Учасники 

освітнього 
процесу 

Вересень 
Соціальний 

педагог 

3 

Батьківські збори «Що 

робити якщо твоя дитина 

стала жертвою булінгу та 

відповідальність за булінг». 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

жовтень 

Класні 

керівники, 

практичний 

психолог, 

соціальний 
педагог 



4 

Урок на тему «Інтимні 

селфі в Інтернеті - жарт чи 
небезпечний ризик?» 

Учні 5-11 

класів 
листопад 

Класні 

керівники 

5 

Проведення заходів з 

протидії булінгу у рамках 

акції «16 днів проти 

насильства» (за окремим 

планом) 

Учні 1-11 
класів 

Листопад-
грудень 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, класні 

керівники 

6 

Проведення заходів у 

рамках Тижня правової 
освіти 

Учні 1-11 
класів 

Грудень, 

березень 

Заступник по 

виховній роботі, 

класні 

керівники, 

учитель 
правознавства 

7 
Тренінг на тему «Над 

прірвою в Інтернеті» 
Учні 6-9 
класів 

Січень 
практичний 
психолог 

8 

Батьківські збори 

«Небезпека Інтернету: 

реальні 

загрози  віртуального світу» 

Батьки учнів 
1-4 класів 

Лютий 

класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

9 

Перегляд відеороликів 

«Нік Вуйчич про булінг у 

школі»,  «Зупиніться!!! Моя 

Історія про булінг і 
кібербулінг 

Учні 8-10 кл Квітень 
Практичний 

психолог, класні 

керівники 

10 

Надання групової та 

індивідуальної практичної 

допомоги всім учасникам 

освітнього процесу 

Учасники 

освітнього 
процесу 

Протягом 
року 

Психологічна 

служба закладу 
освіти 

11 

Анкетування щодо 

питань пов’язаних   із 

проблемами 

розповсюдження 
насильства та булінгу 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Вересень, 

травень 

Практичний 

психолог 

12 

Засідання дискусійного 

клубу старшокласників «Як 
довіряти й бути вдячним» 

6-11 кл 
Листопад, 

травень 

Педагог-

організатор 

13 
Діагностика стану 

психологічного клімату 

класу 

1-11 кл 
Протягом 

року  
Практичний 
психолог 

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=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
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
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