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ПЛАН 

 

заходів з попередження  випадків булінгу серед учасників освітнього процессу  

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ Зміст заходу Термін  

проведення 

Відповідальний 

1 Обговорення плану заходів на 

виконання   Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» від 

18 грудня 2018 року № 2657-VIIІ» 

Вересень   Адміністрація 

закладу 

2 Книжкова виставка правової 

літератури 

Правовий куточок: «Юридична 

консультація»  

Жовтень    Бібліотекарі 

3  

 Перегляд відео-презентацій 

«Булінг в школі. Як його 

розпізнати?»  
 

Листопад  Класні керівники, 

вихователі 

4 Інфосесія – тренінг для 

працівників закладу з протидії 

булінгу  з представниками 

громадських організацій 

Грудень Адміністрація 

закладу 



5 Бесіди на тему: «Твої учнівські 

права та обов’язки»,  

«Відповідальність учнів за свої 

вчинки» 

Січень  Класні керівники 

та вихователі 

6 Анкета «Відношення учнів 

середньої та старшої школи до 

булінгу» 

Січень Соціальний 

педагог 

7 Тест на агресивність 

для старшої школи 

Лютий Соціальний 

педагог 

8 Заняття клубу шкільного 

самоврядуванн на тему «Не 

допускай насилля»  

 

Лютий Педагог-

організатор 

9 Тест-  опитування на виявлення 

стресостійкості старшокласників 

Лютий Соціальний 

педагог 

10 Урок «Стоп боулінг» для учнів 7-11 

класів 

Лютий Практичний 

психолог 

11 Урок «Стоп боулінг» для учнів 1-6 

класів 

Березень Соціальний 

педагог 

12 Зустріч з представником 

ювенальної превенції 

Березень Заступник 

директора з ВР 

13 Кінолекторій «Казкові герої в 

країні  прав і обов'язків» 

Бесіда : «Які є права?» 

Березень Класні керівники 

початкової школи 

14  

 Проведення уроків відвертого 

спілкування.  

1-4 кл. - «Змінюй в собі негативне 

ставлення до інших».  

5-7кл. – «Допоможи собі рятуючи 

Квітень Класні керівники 

та вихователі 



інших».  

8-11 кл. - «Стережись! Бо, що 

посієш то й пожнеш», «Про 

стосунки в учнівському 

середовищі».  
 

 Зустріч з представником Центру 

соціальних служб сім’ї, дітей та 

молоді Київського району. 

Квітень Заступник 

директора з ВР 

15 Конкурс соціальної реклами «Stop-

булінг» 8-11 класи 

Квітень Соціальний 

педагог 

16 Розробка настільних ігор для 

запобігання «булінгу» 5-7 класи 

Квітень Соціальний 

педагог 

17  

 Есе  на тему «Як довіряти і бути 

вдячним іншим».  
 

Травень Вчителі 

української мови 

18 Круглий стіл «Конфлікти та шляхи 

їх подолання» для учнів 5-6 класів 

Травень Практичний 

психолог 

19  

 Розповсюдження серед учнів 1-11 

класів листівок на тему « Не стань 

жертвою боулінгу» 
 

Травень Соціальний 

педагог 

 


