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«Затверджено» 

                                                                                                                    директор опорного закладу 

                                                                                                                     «Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 ім. Ю.П. Дольд-Михайлика» 

                                                       Г.В.Журавель 

 

План заходів щодо запобігання і протидії булінгу 

в опорному закладі «Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Ю.П. Дольд-Михайлика» 

на 2019 – 2020 н. р. 

 
№  

п/п 
Назва  заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

 
Нормативно – правове та інформаційне 

забезпечення профілактики насильства 
  

1. 

Провести засідання методичного 

об’єднання класних керівників на тему 

«Організація протидії та попередження 

булінгу (цькування) в закладі освіти» 

 

Жовтень 2019 

року 
ЗДВР  

2.  
Підготовка наказу «Про профілактику 

насильства в освітньому закладі» 

вересень 2019 

року 
ЗДВР 

3. 

Розробити і затвердити  Правила для 

здобувачів освіти  опорного закладу  

«Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Ю.П. Дольд-Михайлика» 

відповідно до законодавства України та 

рекомендацій Міністерства освіти України 

Листопад   2019 

року 
ЗДВР 

4.  

Обговорення Правил для учнів та Правил 

користування  мобільним зв’язком у 

класних колективах 

Вересень, 

січень  кожного 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

5. 

Створити на сайті ОЗ  рубрику «Протидія 

булінгу»  і розмістити  необхідні 

матеріали з даної проблеми 

Вересень 2019 

року 
ЗДВР 

6. 

Підготовка збірки нормативних 

документів і методичних матеріалів з 

профілактики насильства в опорному 

закладі 

Вересень 2019 

року 
Заступник з ВР 

7.  

Підготовка інформаційних матеріалів для 

педпрацівників про розпізнання ознак 

насильства 

Вересень-

жовтень 2019 

року 

ЗДВР, психологічна 

служба ОЗ 

8. 
Підготовка буклетів «Ми – за 

взаєморозуміння і повагу» для учнів ОЗ 

Листопад 2019 

року 

Психологічна служба 

ОЗ 

9. 
Рейд по школі з метою перевірки 

інформаційної доступності правил для 

Вересень, 

січень   
Адміністрація ОЗ 
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учнів і нормативних документів з 

профілактики насильства в освітньому 

закладі 

 

 

 

 

Робота з педагогами, іншим персоналом 

опорного закладу 
  

10. 

Засідання методичного об’єднання 

класних керівників на тему «Організація 

протидії та попередження булінгу 

(цькування) в закладі освіти» 

 

Жовтень 2019 

року 
Адміністрація ОЗ 

11. 
Участь у районному тренінгу для 

педагогів з протидії насильства 

Жовтень 2019 

року 
ЗДВР 

12. 

Консультації психолога з проблемних 

ситуацій, профілактики насильства в 

учнівському колективі 

Постійно Психологічна служба 

13. 

Інструктивні наради з питань 

профілактики насильства з технічним 

персоналом 

Вересень, 

січень 

Директор ОЗ, 

заступник директора з 

господарчої частини 

14. 

Інструктивно – методичні наради класних 

керівників і класоводів щодо організації 

роботи з протидії булінгу й агресії в 

класних колективах 

Протягом 

навчального 

року 

ЗДВР 

15. 

Індивідуальні співбесіди з працівниками 

ОЗ щодо профілактики насильства в 

учнівському колективі 

Протягом 

навчального 

року 

Директор, 

ЗДВР, психологічна 

служба  

16. 

Розробити Порядок реагування педагогів 

на факти булінгу в опорному закладі 

«Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Ю.П. Дольд-Михайлика»  

Вересень 2019 

року 

ЗДВР, психологічна 

служба 

17. 

 

 

Відеолекторій для педпрацівників «Як 

протидіяти булінгу» 

 

Робота з дітьми та учнівською молоддю 

Осінні канікули  ЗДВР 

18. 
Участь у Всеукраїнському тижні протидії 

булінгу 

16 – 20 вересня 

2019 року 

ЗДВР, психологічна 

служба, класні 

керівники 

19. Проведення акції «Залишайся людиною» 
20 вересня 2019 

року 
Психологічна служба 

20. 
Проведення тренінгу «Стратегія виходу з 

конфліктної ситуації» 
Листопад Психологічна служба 

21. 
Правова презентація «Захисти себе від 

насильства» (9 – 11 кл.) 
Листопад ЗДВР 

22. Аналіз відеоситуацій «Життя – твій шанс, Листопад - Класні керівники 
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цінуй його» (5 – 8 класи) грудень 

23. Тиждень толерантності Листопад Психологічна служба 

24. 
Консультації психолога для учнів 

опорного закладу 
Постійно Психологічна служба 

25. 
Години спілкування «Як розпізнати 

булінг» (5 класи) 

Вересень 

 
ЗДВР 

26. 
Проведення засідань ради профілактики 

правопорушень 

Не менше 2 

разів на семестр 
ЗДВР 

 Робота з батьками   

27. 

Розглянути питання «Відповідальне 

батьківство» на батьківській конференції 

за участю  начальника Кобеляцького 

відділення бюро правової допомоги 

І.Р.Бобрищевої 

Жовтень 2019 

року 
Адміністрація ОЗ 

28. 
Батьківські збори на тему «Як запобігти 

дитячому булінгу» 

До 1 листопада 

2019 року 

Класні керівники, 

класоводи 

29. 

Підготовка пам'ятки для батьків про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи захисту та 

надання допомоги дітям 

1 семестр 2019-

2020 н.р. 
Психологічна служба 

30. 

Проведення консультацій психолога для 

батьків з питань взаємовідносин батьків в 

дітей 

Постійно Психологічна служба 

31. 

Підготовка пам’ятки для батьків про 

способи повідомлення про випадки 

насильства над дітьми і засоби захисту та 

надання допомоги 

Вересень-

жовтень 

Психологічна служба, 

адміністрація ОЗ 

32. 

Консультації для вчителів, батьків та 

учнів на дистанційному пункті 

безоплатної правової допомоги на базі ОЗ 

1 рази в місяць Директор ОЗ 

 

Моніторинг життєдіяльності опорного 

закладу «Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Ю.П. Дольд-Михайлика» 

  

33. Створення бази даних учнів групи ризику До 15 жовтня ЗДВР, класні керівники 

34. 
Оформлення соціальних паспортів класів  

ОЗ 
До 15 жовтня ЗДВР 

35. 

Анонімне анкетування учнів 5-11-го 

класів про випадки булінгу (цькування) у 

школі 

1 семестр 2019 

року 
Психологічна служба 

36. 
Діагностика взаємовідносин в освітньому 

закладі 
2 семестр Психологічна служба 

37. 

Співбесіди з класними керівниками та 

класоводами щодо  безпеки та 

благополуччя учнів в ОЗ 

1 раз на семестр Адміністрація ОЗ 
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38. 
Аналіз звернень з питань булінгу чи 

насильства в учнівському колективі 

Кінець кожного 

семестру 
Адміністрація ОЗ 

39. 

Підготовка наказу «Про профілактику 

насильства в опорному закладі 

«Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Ю.П. Дольд-Михайлика» 

 

Початок 

навчального 

року 

ЗДВР 

 


