
 Затверджено: 

Директор СЗШ №8 

________Т.І.Журба 

«___»________2019 

 

План заходів СЗШ №8, 

спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведен

ня 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Скласти  та довести  до відома 

учасників освітнього процесу алгоритм 

подання заяви щодо булінгу, 

проведення розслідування Комісією з 

розгляду випадків булінгу та 

повідомлення щодо цього 

уповноважених органів Національної 

поліції України, Служби у справах 

дітей, відділу освіти 

лютий Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

2 Призначення відповідальної особи за 

прийом заяв щодо булінгу 

лютий Т.І. Журба 

директор 

 

3 Завести  та забезпечити ведення 

Журналу реєстрації рішень Комісії з 

розгляду випадків булінгу  

лютий,  

постійно 

Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

4 Проведення   засідання  педагогічної  

ради стосовно законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу 

(цькуванню) та обов’язку учасників 

освітнього процесу . 

28.01.2019 Т.І. Журба 

директор 

28.01.2019 

5 Проведення батьківських зборів  

стосовно законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)  

14.03.2019 класні керівники 

 

 

7 Проведення годин спілкування 

«Зупинимо булінг разом!» 1-4 клас, 

годин психолога «Протидія 

насильству. Протидія булінгу. 

Миробудування»5-11 клас 

протягом 

березня 

класні керівники, 

Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

8 Проведення уроку «Стоп булінг» 3,4 –

А, 4-Б клас. Перегляд відео. 

Проведення уроку «Стоп булінг» 5-

11клас. Перегляд відео. 

15.02.2019 

14.02.2019 

протягом 

березня 

Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

 

виконано 

9 Забезпечити оприлюднення на веб-

сайті,  інформаційних куточках 

інформації з запобігання та протидії 

булінгу в школі 

лютий, 

постійно 

Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 



10 Забезпечити організацію належних 

заходів безпеки в закладі освіти 

постійно Кравченко Н.В., 

завгосп школи 

 

11 Скласти графік чергування 

педагогічних працівників у їдальнях, 

коридорах, роздягальнях, шкільних 

подвір’ях тощо під час освітнього 

процесу та забезпечити його виконання 

лютий Славінська Г. М. 

заступник директора з 

НВР 

 

 

12 Здійснити перевірку приміщень, 

території  закладів освіти з метою 

виявлення місць, які потенційно 

можуть бути небезпечними та 

сприятливими для вчинення булінгу 

(цькування) 

лютий Кравченко Н. В., 

завгосп школи 

Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

13 Проведення тренінгів «Життєві 

навички для активного громадянства» 

для учнів  «Зупинимо булінг разом» 5-

11 клас та  «Ні» сексуальним 

домаганням і насильству» 10-11 клас. 

Круглий стол «Домашнє насильство», 

«Протидія булінгу в шкільному 

середовищі» у 10 класі 

Уроки доброти та акція «Серце до 

сердця» - «Дитяче серденько, живи!»1-

11 кл, 

Робота шкільної служби порозуміння у 

школі.    

квітень 

 

 

 

 

березень 

 

 

квітень 

 

 

постійно 

Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний, 

Ахтирська Ю.І. 

педагог - організатор 
            Водінов О.О. 

Інспектор ювенальної 

превенції відділу превенції 

Сєвєродонецького ВП 

            Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

Вольф О.О.           

психолог, 

педагог соціальний, 

Ахтирська Ю.І. 

педагог – організатор, 

медіатори- ровесники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Забезпечити соціально-психологічний 

супровід (консультування, бесіди, 

діагностування тощо) осіб, які вчинили 

булінг (цькування), стали його 

свідками або постраждали від булінгу 

(цькування) 

постійно Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

15 Забезпечення оприлюднення на веб-

сайтах, інформаційних куточках 

телефонів довіри. 

лютий, 

постійно 

Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

16 Забезпечити взаємодію з відділом 

освіти, управлінням охорони здоров’я,  

ССД, правоохоронними органами, 

СМЦСССДМ  тощо 

постійно Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

17 Проведення психолого-педагогічного  

тренінгу для педагогів з профілактики 

професійного вигорання, стресових 

станів 

квітень Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціаль 

ний 

 

18 Забезпечення проведення 

соціометричних досліджень учнів 

школи 

квітень 

 

Вольф О.О. 

психолог, 

педагог соціальний 

 

 

Підготував шкільний психолог 

 та педагог соціальний О.О.Вольф 


