План заходів
щодо протидії булінгу
у 2021-2022 н. р.
№
з/п

Тема заходу та форма проведення

Термін
проведення
Вересень
2021р.

Відповідальні

1

Нарада класних керівників:
- роз’яснення та обговорення листа МОН
від 23.09.2021 № 4/793-21 “Щодо
проведення в закладах освіти
Всеукраїнського тижня з протидії булінгу”.
Під час проведення тематичних заходів
враховувати рекомендації,
надіслані листами Міністерства освіти і
науки України від 14.08.2020 No 1/9-436
та від 10.03.2021 No 1/9-128.

Фіцик Л. В.

2

Батьківські збори
«Булінг у закладах Вересень
освіти: куди звертатися за допомогою?»
2021 р.

Класні керівники

3

Оприлюднення на веб-сайті закладу, на Вересень
дошках
оголошень,
при
проведенні 2021 р.
інструктажів для всіх працівників закладу:
- правил поведінки здобувачів освіти в
закладі освіти;
- плану заходів закладу освіти, спрямованих
на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню);
- процедури подання учасниками освітнього
процесу заяв про випадки булінгу
(цькуванню) в закладі освіти (форма заяви,
примірний зміст, терміни та процедуру
розгляду відповідно до законодавства
тощо).

Фіцик Л. В.

4

Оприлюднення телефонів довіри на дошках Вересень
оголошень, веб-сайті ліцею , зокрема:
2021 р.
- перелік організацій, які займаються
проблемами булінгу в Україні (Режим
доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizaciyiyaki-zajmayutsya-pitannyami-buingu-vukrayini);
- дитяча лінія 116 111 або -0 800 500 225 (з
12.00 до 16.00);
- гаряча телефонна лінія щодо булінгу
116 000;
- гаряча лінія з питань запобігання
насильству 116 123 або 0 800 500 335;
- Уповноважений Верховної ради з прав
людини 0 800 50 17 20;
- Уповноважений президента з прав дитини
044 255 76 75;

Фіцик Л. В.

Примітка

- центр надання безоплатної правової
допомоги 0 800 213 103;
- Національна поліція України 102.
5

Година спілкування «Що таке булінг. Як
його розпізнати. Як йому протидіяти»
(5-11 класи).

ВересеньСоціальножовтень 2021 психологічна
служба

6

Круглий стіл для педагогічного колективу
«Безпечна школа – мирна школа»
(педагоги).

Грудень 2021 Соціальнопсихологічна
служба

7

Консультативний пункт «Скринька довіри» Впродовж
(учасники освітнього процесу).
року

Соціальнопсихологічна
служба

8

Організація роботи гуртка «Репродуктивне Впродовж
здоров’я та відповідальна поведінка року
учнівської молоді»

Мандибур М. Р.

9

Організація роботи гуртка «Особиста Впродовж
гідність. Безпека життя. Громадянська року
позиція».

Пасічняк Н. І.

10

Консультування педагогів ,класних
керівників з проблемних ситуацій
(педагоги).

Соціальнопсихологічна
служба

11

Організація
систематичних
перевірок Впродовж
приміщень, території закладу освіти з року
метою виявлення місць, які потенційно
можуть
бути
небезпечними
та
сприятливими для вчинення булінгу
(цькування) та організація належних
заходів
безпеки
(спостереження
за
місцями
загального
користування:
їдальнею, коридорами, роздягальнями,
спортивними майданчиками, ліцейним
подвір’ям та технічними приміщеннями).

Адміністрація
ліцею, педагогічні
працівники,
обслуговуючий
персонал

12

Організація проведення зустрічей з Впродовж
представниками
ювенальної превенції, року
територіального управління юстиції з
питань протидії та попередження булінгу

Фіцик Л. В.

Впродовж
року

Профілактична робота:
1

Проведення годин класного керівника з
використанням
окремих
відеороликів,
виготовлених за матеріалами мотиваційних
зустрічей Ніка Вуйчича з підлітками,
педагогічними
працівниками
та
батьківською
громадськістю.
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechnashkola-nik-vujchich-video)
та
рубрики «Корисні посилання щодо теми

Впродовж
року,
згідно планів
класного
керівника

Класні керівники
1-11кл.

антибулінгу»
для
використання
в
профілактичній роботі в закладах освіти.
2

Діагностика рівня напруги, проблем
насильства та булінгу в учнівському
середовищі:
-спостереження за мікрокліматом в
учнівському середовищі;
- анкетування та тестування здобувачів
освіти (за потреби) для вивчення проблеми
насильства (1-11 класи).

Впродовж
року

Соціальнопсихологічна
служба

3

Інтерактивне заняття «Безпека в інтернеті» Вересень
(5-9 класи)
2021

4

Лекторій з елементами інтерактивних вправ Жовтень 2021 Соціально«Відповідальне батьківство. Профілактика
психологічна
виникнення булінгу (батьки).
служба

5

Тематичний урок для здобувачів освіти 1-2 Листопад
класів «Моя суперсила - безпека в
2021 р.
Інтернеті»
(Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilnaosvita/vihovna-robota-ta-zahist-pravditini/bezpeka-ditej-v-interneti).

6

Імітаційна гра «Якщо тебе ображають»
(1-4 класи).

7

Година спілкування «Інтимне селфі в Січень 2022
інтернеті - жарт чи небезпечний ризик» (10,
11 класи).

Соціальний
педагог, класні
керівники

8

Інтерактивне заняття «Булінг - проблема
сьогодення» (7-8 класи).

Лютий 2022

Соціальнопсихологічна
служба

9

Перегляд та обговорення відеороликів :
«Нік Вуйчич про булінг в школі».
«Зупиніться! МОЯ історія про булінг та
кібербулінг» (5-11 класи).

Березень 2022 Соціальнопсихологічна
служба

10

Години спілкування на тему: «Мистецтво
конструктивної взаємодії»
(10-11 класи)

Травень 2022

Соціальнопсихологічна
служба

Класні керівники
1-2 класів

Грудень 2021 Соціальнопсихологічна
служба

Соціальнопсихологічна
служба

