
        
План заходів,

спрямованих на запобігання
та протидію булінгу (цькуванню)

на 2022/2023 н. р.

№ Назва заходу Термін
виконання

Виконавці

1. Моніторинг учнів, батьків, працівників щодо
вивчення причин та умов виникнення ймовірних
ризиків прояві протиправної поведінки учасників
освітнього процесу.
 

Вересень. Соціально-пси
хологічна
служба

2 Проведення навчальних нарад для вчителів щодо
запобігання булінгу (цькування) та заходів
реагування

Жовтень Адміністрація
ліцею

3 Проведення засідання МО класних керівників на
тему: «Організація та проведення профілактичної
роботи щодо попередження випадків булінгу серед
учасників освітнього процесу»

Жовтень ЗДВР

4 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу
(цькування) з педагогічними працівниками та
технічним персоналом

Листопад Адміністрація
ліцею

5 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу
(цькування) у закладі освіти

Грудень Психолог
ліцею

6
Співбесіда з класними керівниками за результатами
діагностики класного колективу

За
результатами
кожної чверті

Адміністрація
ліцею

7
Консультування класних керівників адміністрацією
закладу з проблемних ситуацій

Впродовж
навчального
року

Адміністрація
ліцею

8 Розмістити на інформаційному стенді:
● Правила поведінки здобувачів освіти;
● План заходів освіти, спрямованих на

запобігання та протидію булінгу;
● Телефон довіри

Постійно Соціально-пси
хологічна
служба

9 Створити комісію з розгляду випадків булінгу та
оформити журнал реєстрації рішень комісії, які
зберігаються у паперовому вигляді з оригіналами
підписів всіх членів Комісії.

Постійно. Соціально-пси
хологічна
служба

.10 Залучити громадські, батьківські, молодіжні
організації, представників служб у справах дітей 
та ювенальної превенції.

Постійно. Соціально-пси
хологічна
служба

11 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло»)
з метою формування навичок дружних стосунків у
класному колективі

Постійно Класні
керівники

12
Провести тиждень з протидії булінгу та насильства
«Зупинимо булінг разом!»:
● Профілактика булінгу в учнівському колективі;

Жовтень Соціально-пси
хологічна
служба



● Перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як
його розпізнати»

13
Години спілкування «Булінг: міфи та реальність»,
«Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи
другу» тощо

Жовтень Соціально-пси
хологічна
служба

14 Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад -
грудень

Соціально-пси
хологічна
служба

15
Проведення уроків відвертого спілкування.
2-4 кл. - «Змінюй в собі негативне ставлення до
інших».
5-9 кл. – «Допоможи собі рятуючи інших».

Листопад Класні
керівники

16 Години спілкування серед учнів ліцею
«Кібербулінг! Який він?».

Грудень Класні
керівники

17 Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному
булінгу скажемо – НІ!

Січень Класні
керівники

18 Години відвертого спілкування за участю
шкільного офіцера поліції «Не допускай проявів
буліну над собою. Допоможи другу»

Лютий Соціально-пси
хологічна
служба

19 Взяти участь у он-лайн курсі «Протидія та
попередження булінгу в закладах освіти »

Березень Соціально-пси
хологічна
служба

20
Підготовка проєктів «Життя без насильства» Квітень Класні

керівники

21
Проведення класних батьківських зустрічей
«Запобігання та протидія булінгу в учнівському
середовищі»

Травень Класні
керівники

21
Проведення класних батьківських зустрічей
«Запобігання та протидія булінгу в учнівському
середовищі

Згідно з
графіком

Класні
керівники




