
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 

Барської міської ради Вінницької області 

від 06.02.2019р. №14 

 

ПЛАН  

заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Відповідальні Дата 

1. 

Перевіряти приміщення, територію закладу освіти з 

метою виявлення місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу. 

Директор, ЗВР, 

педагог-

організатор, 

соціальний 

педагог 

З лютого 

2019р. - 

щорічно 

2. Покращити  роботу поста охорони. Директор Постійно  

3. 
Покращити роботу щодо чергування учителів по 

школі. 

ЗВР, 

педагог-

організатор, 
Постійно 

4. 

Вивчати причини та умови виникнення ситуації, а 

також ймовірних ризики проявів протиправної 

поведінки. 

КК 1-11 кл., 

практичний 

психолог 

З лютого 

2019р. - 

щорічно 

5. 

Проводити виховні заходи щодо запобігання та 

протидії булінгу (тренінги, тематичні зустрічі та заняття, 

круглі столи, бесіди, консультації, спільні перегляди та 

обговорення тематичних відеосюжетів твсіма учасниками 

освітнього процесу щодо ненасильницьких методів поведінки 

та виховання, вирішення конфліктів, управління власними 

емоціями та подолання стресу тощо). 

КК 1-11 кл., 

практичний 

психолог 

Постійно 

6. 

Доводити до відома здобувачів освіти, педагогічних 

працівників, батьків  щодо їх обов’язку повідомляти 

керівника закладу про випадки булінгу (провести 

загальні збори здобувачів освіти та батьків,  

інструктажі для всіх працівників закладу освіти). 

Директор, 

ЗВР, 

педагог-

організатор, 

КК 1-11 кл. 

З лютого 

2019р. - 

щорічно 

7. 
У разі необхідності створити наказом комісію з 

розгляду випадків булінгу. 
Директор За 

потребою 

8. 

Забезпечити у разі необхідності здійснення 

психологічного супроводу здобувачів освіти, які 

вчинили булінг, стали його свідками або постраждали 

від булінгу. 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

За 

потребою 

9. Організувати роботу «Скриньки довіри» 
Соціальний 

педагог Постійно 

10. Оприлюднити телефони довіри ЗВР 
До 

06.02.2019 

11. 
Проводити моніторинг безпечності та комфортності 

закладу освіти та освітнього середовища 
КК 1-11 кл., 

соціальний 

1 раз на 

семестр 



педагог, 

практичний 

психолог, 

педагог-

організатор 

12. 

Оприлюднити на веб-сайті, дошці оголошень та при 

проведенні інструктажів для всіх працівників закладу 

освіти: 

- правила поведінки здобувачів освіти в закладі 

освіти ; 
- план заходів закладу освіти, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу; 
- процедуру подання учасниками освітнього 

процесу заяв про випадки булінгу в закладі 

освіти; порядок реагування на доведенні 

випадків булінгу в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу 

 

 

 

 
Педагог-

організатор 
 

ЗВР 
 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 

 

 

 

 
До 

06.02.2019 
 

До 

06.02.2019 
 

До 

10.02.2019 

13. 
Призначити  відповідальну особу щодо протидії 

булінгу в закладі освіти 
Директор До 

10.02.2019 

14. 

Усім членам педагогічного колективу пройти он-лайн 

курс «Протидія та попередження булінгу в закладі 

освіти» 

Члени 

педагогічного 

колективу 

Протягом 

2019 - 

2020 р.р. 

 


