
                            Затверджую: 

  Директор школи:                 Романенко С.Т. 

(додаток до наказу №14 від 20.02.2019 р.) 

 

План заходів 

щодо запобігання та протидії 

булінгу серед учасників освітнього процесу  

в Козинецькій загальноосвітній школі І – ІІІ ст.  

Липовецької районної ради Вінницької області 
 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Учасники  Відповідальні  

1 Нарада при директору «Роз’яснення та 

обговорення листа МОН України від 

29.01.2019  №1/11-881 «Рекомендації для 

закладів освіти щодо застосування норм ЗУ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу» від 

18.12.2018 №2657-VІІІ» 

28.02.2019 Педагогічні 

працівники 

Директор 

школи 

2 
Батьківські збори на тему «Роз’яснення та 

обговорення листа МОН України від 

29.01.2019  №1/11-881 «Рекомендації для 

закладів освіти щодо застосування норм  

ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу» від 18.12.2018 №2657-VІІІ» 

Березень 

2019 

Батьки 

Педагогічні 

працівники 

Директор 

школи 

3 
Оприлюднення телефонів довіри на дошках 

оголошень,  

зокрема: 

- дитяча лінія 116 111 або  0 800 500 225 

(з 12.00 до 16.00); 

- гаряча телефонна лінія щодо булінгу 

116 000; 

- гаряча лінія з питань запобігання 

насильству 116 123 або 0 800 500 335; 

- Уповноважений Верховної ради з прав 

людини 0 800 50 17 20; 

- Уповноважений президента з прав дитини 

044 255 76 75; 

- центр надання безоплатної правової 

допомоги 0 800 213 103; 

- Національна поліція України 102. 

До 

21.02.2019 

 Ніколайчук 

Г.В. 

4 
Проведення виховних заходів із 

використанням окремих відеороликів, 

виготовлених за матеріалами мотиваційних 

зустрічей Ніка Вуйчича із підлітками, 

педагогічними працівниками та 

батьківською  громадськістю м. Києва.  

(Безпечна школа - Нік Вуйчич (ВІДЕО) 

Упродовж 

року 

класні 

керівники 

учні 1-11кл. 

Люлько Н.М 



доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-

shkola-nik-vujchich-video) та рубрики 

 «Корисні посилання щодо теми антибулінгу» 

для використання в профілактичній роботі в 

закладах освіти. Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-

posilannya-shodo-temi-antibulingu 

 

5 Організація постійного чергування в місцях 

загального користування (їдальня, коридор, 

шкільне подвір’я) і технічними 

приміщеннями 

Постійно Учителі, 

адміністрація, 

техпрацівники 

Люлько Н.М. 

6 Перевірка приміщень, території школи з 

метою виявлення місць, які потенційно 

можуть бути небезпечними та сприятливими 

для вчинення булінгу (цькування) 

З моменту 

написання 

наказу 

 Адміністрація 

школи 

7 Проходження безкоштовного курсу 

«Недискримінаційний підхід у навчанні» на 

сайті EdEra, «Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти» (освітня 

платформа «PROMETHEUS») 

2019 рік Вчителі Адміністрація 

школи 

8 Тренінг для учнів 8-11 класів «Як не стати 

учасником булінгу» 

Квітень  Люлько Н.М. 

9 
Організація та проведення зустрічей з 

представниками (інспекторами) з ювенальної 

поліції. 

Години відвертого спілкування за участю 

представників Національної поліції «Не 

допускай проявів булінгу над собою. 

Допоможи другу» 

 

Щорічно Учні  5-11 

класів 

Адміністрація 

школи 

10 Круглий стіл для батьків «Поговоримо про 

булінг та кібербулінг» 

 

Впродовж 

року 

Батьки учнів  

1-11 класів 

Адміністрація 

школи 

11 Міні – тренінг «Як навчити дітей безпечної 

поведінки в Інтернеті» 

 

Лютий  Учні 1 – 4 

класів 

Вчителі  

12 Консультпункт  «Скринька довіри» Протягом 

року 

Учні, вчителі, 

батьки 

Люлько Н.М. 

13 Проведення відеолекторіїв у співпраці з 

представниками соціальної служби району 

Протягом 

року 

Вчителі, учні Адміністрація 

школи 

14 Проведення моніторингу безпечності та 

комфортності закладу освіти шляхом 

анкетування 

 

Травень, 

жовтень 

Батьки, 

вчителі, учні 

Адміністрація 

школи 

15 Ознайомлення учасників освітнього процесу з 

програмою «Вирішення конфлікту мирним 

шляхом. Базові навички медіації» 

 

Протягом 

року 

Вчителі,учні Люлько Н.М. 

Учнівський 

актив 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu


16 Батьківський всеобуч «Агресивна поведінка 

підлітків. Що таке батьківський авторитет» 

 

Березень  батьки, вчителі Класні 

керівники 

17 Слухання питань щодо профілактики булінгу 

та усіх видів насилля, жорстокого 

поводження, охорони дитинства на нарадах  

при директорові, педрадах 

Протягом 

року 

вчителі Адміністрація 

школи 

18 Відвідування вдома учнів пільгових категорій 

та тих, які потребують додаткової 

педагогічної уваги 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

19 Виставки плакатів та малюнків «Світ без 

насилля» 

квітень Учні, вчителі, 

батьки 

Люлько Н.М. 

20 Засідання Ради профілактики правопорушень Згідно 

річного 

плану 

 Адміністрація 

школи 

21 Написання диктантів «Зупинимо булінг 

разом» 

Протягом 

року 

Вчителі, учні Повар Т.М., 

вчителі 

поч.класів 

22 Виготовлення буклетів «Стоп! Булінг» Травень  Класні 

керівники 

Люлько Н.М. 

23 Проведення годин спілкування з відповідної 

тематики щодо протидії булінгу  

Протягом 

року 

Класні 

керівники,учні, 

батьки 

Класні 

керівники 

24 Проведення батьківського всеобучу з 

відповідної тематики щодо протидії булінгу  

Протягом 

року 

Класні 

керівники, 

батьки 

Класні 

керівники 

25 Проведення акції «16 днів без насилля» Листопад  Класні 

керівники,учні, 

батьки 

Класні 

керівники 

26 Облік присутності учнів у школі Щоденно  Класні 

керівники 

Адміністрація 

школи 

 

 

 

 

Заходи розроблено заступником директора школи:   Ніколайчук Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


