
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1м. Житомира 

НАКАЗ 

01.09.2020                                                                                            № 105 

Про затвердження плану заходів спрямованих  

на запобігання та протидію булінгу в 2020-2021 н.р. 

 

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», 

наказу МОН України від 28.12.2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на 

випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03.02.2020 року за № 111/34394, наказу МОН України від 26.02.2020 року № 

293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листа МОН України від 20.03.2020 

року №6/480-20 «Про план заходів , спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти»  з метою створення у школі безпечного 

освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), та 

проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з колективом школи   

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити план заходів школи спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) (додаток 1).  

2. Призначити заступника директора з виховної роботи Чернецьку Н.М. 

відповідальною особою з питань протидії булінгу у закладі на 2020/2021 н.р. 

3.Відповідальній особі з  питань протидії булінгу  Чернецькій Н.М.: 

3.1. Здійснювати контроль за виконанням затвердженого Плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі та 

розгядати скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за 

відповідними заявами. 

3.2. Поповнювати розділ шкільного сайту «Протидія булінгу (цькування). 

Постійно  

3.3.Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу  на 2020-2021 н.р. 

До 04.09.2020 року. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Директор школи                                    М.В.Мельник 

 
 
 
 



                                                  Додаток 1 

до наказу по загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів № 1 м. Житомира 

від 01.09.2020 №105 

 

План заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу в 2020/2021 н.р. 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальни

й 

Інформативно-правове та інформаційне забезпечення насильства та булінгу 

1 Наради з різними категоріями працівників з 

питань профілактики боулінгу (цькування): 

- педагогічний персонал; 

- технічний персонал 

Вересень  Адміністрація 

2 Організація механізмів звернення для 

повідомлень про випадки булінгу (цькування) 

Вересень  Адміністрація 

3 Інструктивно-методична нарада щодо 

механізму реагування на випадки боулінгу з 

педагогічним колективом 

Вересень  Заступник 

директора з ВР 

4 Оприлюднення на веб-сайті школи: 

- правил поведінки здобувачів освіти в 

закладі освіти; 

- плану заходів закладу освіти, 

спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) 

Вересень Заступник 

директора з ВР 

5 Створення комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) 

Вересень  Директор 

6 Оформлення тематичного стенду Вересень  Заступник 

директора з ВР 

7 Інформаційна робота через інтернет-сторінки Постійно  Заступник 

директора з ВР, 

соц. педагог 

8 Вивчення законодавчих документів, практик з 

протидії цькуванню 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з ВР, 

педколектив 

9 Обговорення та прийняття правил поведінки в 

групах/класах 

Вересень Класні 

керівники  

10 Чергування вчителів у їдальні , коридорах, 

ігровому майданчику, шкільному подвір’ї 

Протягом 

року 

Вчителі школи 

11 Опрацювання листа МОН України від 

14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення 

безпечного освітнього середовища в закладі 

освіти та попередження і протидії булінгу 

(цькуванню)» 

Вересень Заступник 

директора з ВР, 

голова МО 

12 Встановлення скриньки «Довіри» Вересень Члени УК 

13 Тренінгові заняття «Що таке боулінг. Правова Вересень- Практичний 



відповідальність» (5-6 класи) жовтень психолог 

14 Створення бази інструментарію для 

діагностування рівня напруги, тривожності в 

учнівських колективах 

Вересень-

жовтень 

Соціально-

психологічна 

служба школи 

15 Бесіди  «Профілактика булінгу в учнівському 

середовищі». 

Постійно Класні керівники 

16 Підготовка рекомендацій для педагогів «Як 

запобігти булінгу в учнівському соціумі» 

Жовтень  Соціально-

психологічна 

служба школи 

17 Підготовка матеріалів щодо роз’яснення 

основних причин, ознак булінгу/мобінгу в 

освітньому середовищі 

Жовтень  Соціально-

психологічна 

служба школи 

18 Консультування класних керівників з 

психологом, соціальним педагогом з 

проблемних ситуацій 

Постійно  Соціально-

психологічна 

служба, 

заступник 

директора з ВР,  

19 Оновлення сторінки «Протидія боулінгу» на 

офіційному веб-сайті школи 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з ВР 

20 Психолого-педагогічний семінар «Профілактика 

булінгу в освітньому середовищі» 

28.10.2020 Практичний 

психолог, 

заступник 

директора з ВР 

21 Організація регулярної перевірки приміщень, 

території закладу освіти з метою виявлення 

місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для вчинення 

булінгу (цькуванню) та організацію належних 

заходів безпеки (спостереження за місцями 

загального користування: їдальнею, 

коридорами, роздягальнями, ігровими та 

спортивними майданчиками, шкільним 

подвір’ям) 

Постійно Класні 

керівники, чергові 

вчителі 

22 Проходження працівниками закладу онлайн-

курсів «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» на платформі 

«Prometheus», «Недискримінаційний підхід у 

навчанні» на сайті EdEra. 

Упродовж 

року 

Педпрацівники  

23 Тематичні батьківські збори «Що таке булінг? 

Як з ним упоратися?» 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

24 Поради батькам щодо зменшення ризиків 

булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

25 Розробка пам’ятки «Булінг у шкільному 

середовищі» 

Жовтень   

26 Інформаційна робота через інтернет-сторіки 

 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з ВР, 

соц. педагог 



27 Проведення ранкових зустрічей з метою 

формування навичок дружніх стосунків 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники 1-4 

класів 

28 Співпраця з благодійною організацією АСЕТ 

«Кібербезпека. Секстинг» 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з ВР 

29 Години відвертого спілкування за участю 

представників поліції «Не допускай проявів 

булінгу над собою. Допоможи другу» 

Протягом І 

семестру 

Заступник 

директора з ВР 

30 Робота відео залу. Перегляд кінострічок 

відповідної спрямованості 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з ВР, 

соц. педагог 

31 Проведення опитування серед здобувачів освіти 

5-11 класів щодо виявлення шкільного булінгу 

Протягом І 

семестру 

Соціальний 

педагог 

32 Хвилинка позитиву від УК «Комплімент 

кожному» до Міжнародного дня толерантності 

16.11.20 Педагог-

організатор, 

члени УК 

33 До Всесвітнього Дня прав дитини Пам’ятка 

«Насильство, як проблема прав людини» 

20.11.20 Члени правового 

гуртка 

«Соколята» 

34 Перегляд та обговорення фільму «Життя без 

обмежень: історія людини-легенди Ніка 

Вуйчича» 

Протягом І 

семестру 

Класні керівники 

35 Проведення заходів в рамках Акції «16 днів 

проти насильства»  

23-27.11.20 Соціально-

психологічна 

служба 

36 Година спілкування «Кібербулінг! Який він?» 

(7-8 класи) 

Грудень  Соціально-

психологічна 

служба 

37 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» Січень  Практичний 

психолог 

38 Співпраця з представниками регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області 

«Захист від булінгу. Домашнього та гендерного 

насильства»  

Лютий-

травень 

Заступник 

директора з ВР 

39 Бесіда-тренінг «Мій світ без насильства» (2-4 

класи) 

Березень Соціально-

психологічна 

служба 

40 Тренінгові вправи-ігри «Формування 

здорового психологічного мікроклімату 

шкільного колективу» (5-8 класи) 

Березень Практичний 

психолог 

41 Години спілкування на тему «Віртуальний 

терор: тролінг і кібербулінг» (9-11 класи) 

Квітень  Соціально-

психологічна 

служба 

42 Акція «Зупинимо булінг разом! (до 

Міжнародного дня протидії булінгу). Перегляд 

відео презентацій «Булінг в школі. Як його 

29.04.-06.05 Педагог-

організатор. УК 



розпізнати», «Кібербулінг або агресія в 

інтернеті: способи розпізнання і захист дитини» 

43 Виставка малюнків, плакатів серед 1-11 класів 

«Школа проти булінгу» 

Травень  Педагог-

організатор. УК 

44 Соціальне дослідження наявності референтних 

груп та відторгнених в колективах 

Постійно  Соціально-

психологічна 

служба 
 

 

 

                                                                          

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


