
ЗОЛОТОНІСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 2 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

Від 28 серпня 2020 року № 96 

 

 

Про затвердження Плану заходів, 

спрямованих на запобігання і протидію 

булінгу (цькуванню) у школі 

 

     На виконання наказу відділу освіти від 27.08.2020р. «Про затвердження 

Плану заходів, спрямованих на запобігання і протидію булінгу (цькуванню) у 

закладах освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План Заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) у школі. 

 

План заходів додається 

 

2. Забезпечити своєчасне виконання плану заходів. 

3. У разі необхідності створити комісію з розгляду випадків булінгу та 

скликати її засідання. 

4. Створити у закладі атмосферу спільної  поваги та відповідального 

ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учнів. 

5. Про виконання плану заходів інформувати відділ освіти щоквартально 

до 5 числа останнього місяця звітного періоду. 

6. Контроль за виконання наказу покласти на соціального педагога                   

Заєць О.І.  

 

 

 

Директор школи                                          О.М. Вертипорох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу 

від 28.08.2020 №96  

 

План заходів 

щодо організації роботи з питань запобігання 

 і протидії насильству та булінгу: 

 

№п/п Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1 Проводити інформаційно-

просвітницьку та 

профілактичну діяльність 

(бесіди, тренінги, 

консультації, круглі столи, 

диспути, спільні перегляди 

та обговорення тематичних 

відеосюжетів) серед 

учасників освітнього процесу 

по запобіганню булінгу 

(цькування):  

- провести анкетування 

учнів з метою виявлення 

проявів насильства (5-11 

класи) 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Галат М.М., 

соціальний педагог 

Заєць О.І., 

практичний 

психолог                      

Котко О.М. 

 

До 29.09.2020 

2 Організувати роботу гуртка 

«Життя без булінгу» 

Психолог школи 

Котко О.М. 

З 01.09. 2020 

по 28.05.2020 

3 Провести тиждень протидії 

поширення боулінгу 

«СТОП,булінг» 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Галат М.М., 

соціальний педагог 

Заєць О.І., 

практичний 

психолог Котко 

О.М. 

 

05-09.10.2020 

4 Проводити ранкові зустрічі з 

метою формування навичок 

дружніх стосунків 

Класні керівники                

1-4 класів 

Постійно 



5 Провести години правової 

грамотності «Великі права 

малої дитини» 

Класні керівники                

1-4 класів 

Жовтень 2020 

6 Провести години 

спілкування «Толерантність 

людини – найважливіша 

умова миру і злагоди в сім’ї, 

колективі, суспільстві 

Класні керівники                

5-11 класів 

Листопад 2020 

7 Проводити навчальні 

семінари, тренінги з 

вчителями щодо запобігання 

булінгу (цькування) у школі 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Галат М.М., 

соціальний педагог 

Заєць О.І., 

практичний 

психолог Котко 

О.М. 

 

Листопад, 

грудень 2020 

8 Провести бесіду-тренінг 

«Віртуальний терор: тролінг 

і кібербулінг» 

Класні керівники                

5-11 класів 

Січень, лютий 

2021 

9 Провести круглий стіл для 

педколективу «Безпечна 

школа. Маски булінгу» 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії булінгу  

Січень 2021 

10 Проводити перегляд 

відеопрезентацій «Булінг в 

школі. Як його розпізнати?», 

«Кібербулінг або агресія в 

інтернеті» 

Класні керівники                

5-11 класів 

Лютий, 

березень 2021 

11 Провести конкурс-виставку 

плакатів «Шкільному булінгу 

скажемо – НІ!» 

Класні керівники                

5-11 класів, 

психолог школи 

Котко О.М. 

Квітень 2021 

12 Робота з батьками: 

- Провести батьківську 

конференцію «Безпека 

дитини у школі», 

- Підготувати пам’ятки для 

Директор школи 

Вертипорох О.М. 

 

 

Класні керівники                

Квітень 2021 

 

 

 

Березень 2021 



батьків про порядок 

реагування та способи 

повідомлення про 

випадки булінгу щодо 

дітей, засоби  захисту та 

надання допомоги дітям 

1-11 класів,                   

психог школи 

Котко О.М. 

13 Аналізувати та розглядати на 

педагогічних радах, на радах 

при директору питання щодо 

запобігання і протидії 

насильству, булінгу серед 

дітей під час освітнього 

процесу у закладі.  

Директор школи 

Вертипорох О.М., 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

Галат М.М. 

Щорічно  

14 Під час освітнього процесу 

формувати навички 

здорового способу життя 

серед дітей та молоді, 

запроваджувати високу 

педагогічну культуру, 

толерантне ставлення до 

дітей. 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Галат М.М. 

Постійно 

15 Проводити години 

відвертого спілкування з 

представниками служби у 

справах дітей сім’ї та молоді, 

з представниками 

ювенальної провенції «Не 

допускай проявів булінгу над 

собою. Допоможи собі і 

другу»  7-9 класи 

Соціальний педагог 

Заєць О.І., 

практичний 

психолог                        

Котко О.М. 

 

Квітень, 

травень 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


