
                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Житомирської  

загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №33 

Йосип ОСНИЦЬКИй 

01 вересня 2022 року 

 

План заходів 

Житомирської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №33 ,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

 2022-2023 навчальному році 

№ Заходи 
Терміни 

виконання 
Відповідальний 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства 

та булінгу 

1.  Наказ «Про протидії булінгу в закладі 

освіти» 

Серпень Директор школи 

2.  Наказ «Про призначення 

відповідального з профілактики 

булінгу» 

вересень Директор школи 

3.  Наказ «Про проведення інструктажу з 

вивчення питання протидії 

булінгу(цькування)» 

вересень Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

(далі-уповноважена 

особа) 

4.  Наказ «Про створення робочої групи 

з протидії булінгу (цькування)» 

вересень Уповноважена особа  

5.   Профілактика булінгу (цькування) на 

нарадах з різними категоріями 

працівників: 

з  педагогічним колективом, 

технічним персоналом 

Вересень Уповноважена особа  

 

6.  Розроблення кодексу поведінки у 

класі.Розміщення правил у класних 

куточках 

Вересень Класні керівники, 

актив класу 

7.   Встановлення скриньки довіри для 

повідомлень про випадки булінгу 

Вересень Класні керівники 

Психологічна 

служба 

 

 



8.   Розміщення  оновлених нормативних 

документів на сайті школи 

Вересень Відповідальний за 

роботу сайту школи 

9.  Підготовка  документації та 

нормативних документів з 

профілактики булінгу (цькування) в 

освітньому середовищі для педагогів 

Жовтень Уповноважена особа 

 

10.  Підготовка методичних рекомендацій 

для педагогів з розпізнавання ознак 

насильства та робота з класом. 

Жовтень Психологічна 

служба 

11.  Створення інформаційних куточків з 

переліком адрес установ та 

організацій, медичних закладів,які 

опікуються даною проблемою, 

телефону довіри 

Жовтень Психологічна 

служба 

12.  Інформаційна акція « 16 днів проти 

насильства» 

листопад Психологічна 

служба 

13.  Інформування батьків у системі 

батьківської освіти з питань 

вироблення спільних дій щодо 

профілактики насильства та булінгу в 

закладі освіти 

Лютий Класні керівники 1-

11 класів; 

Уповноважена особа 

 

 

Робота з вчителями та іншими працівниками школи 

14.  Засідання  Ради профілактики 

правопорушень 

1 раз на 

тиждень 

ЗДВР 

 

Члени Ради 

профілактики 

 

15.  Тренінгове заняття для класних 

керівників «Кроки взаємодії педагога 

з учнем» 

Осінні 

канікули 

Психологічна 

служба 

16.  Залучення представників служб 

соціального захисту, правоохоронних 

органів, медичних установ  до 

просвітницької роботи у закладі 

Протягом року Адміністрація, 

психологічна служба 

17.  Інструктивні наради з питань 

профілактики булінгу (цькування) з 

класними керівниками 

4 рази на рік Уповноважена особа 

 

Психологічна 

служба 

 

18.  Співбесіда з класними керівниками за 

результатами діагностики класного 

колективу 

2 рази на рік ЗДВР 

 

Психологічна 

служба 

 



19.  Консультації з даної проблематики Протягом року Психологічна 

служба 

 

Робота з учнями 

20.  Систематичний контроль за учнями, 

які потребують підвищеної 

педагогічної уваги та перебувають на 

ВШО, індивідуальна профілактична 

робота з ними та їх батьками 

протягом року ЗДВР 

 

Психологічна 

служба, класні 

керівники, батьки 

21.  Впровадження відновних 

практик.Проведення тематичних кіл 

За запитом Практичний 

психолог 

 

22.  Тренінгові заняття для учнів : 

- Як відстояти себе   (4 кл) 

- Спілкування з 

однолітками(5кл) 

- Як протидіяти тиску 

однолітк(6) 

- Підліткові компанії(7 кл) 

- Стоп-булінг (8кл) 

- Безпека спілкування в 

інтернеті9 

І семестр 

 

 

 

П семестр 

Практичний 

психолог 

23.  Тренінгові заняття для учнів « Стоп-

булінг» 

7-9 класи 

4-6 класи 

 

 

         І сем 

        П сме 

Соціальний педагог 

24.  Групова психодіагностична робота по 

паралелях класів: дослідження 

емоційної сфери дитини (за 

методиками «Самооцінка психічних 

станів» Айзенка, «Тест шкільної 

тривожності» Філіпса), дослідження 

особливостей особистісної сфери 

дитини (діагностика схильності 

особистості до конфліктної поведінки 

за Томасом, дослідження акцентуацій 

характеру, діагностика типу 

темпераменту, діагностика вад 

особистісного розвитку) 

За планом Практичний 

психолог 

25.  Поглиблена психодіагностика 

окремих учнів та класних колективів 

за запитом Практичний 

психолог 

 

Робота з батьками 

26.  Розроблення пам’ятки для батьків Жовтень Уповноважена особа  



про порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей. 

 

Психологічна 

служба 

 

27.  Профілактична робота з батьківською 

громадськістю. Виступи на 

батьківських зборах 

За планом 

класних 

керівників 

Класні керівники, 

психологічна служба 

28.  Проведення консультацій психолога з 

питань взаємин батьків з дітьми 

 за запитом Практичний 

психолог 

29.  Консультування батьків щодо захисту 

прав та інтересів дітей 

 за запитом Соціальний педагог 

30.  Виявлення  сімей, в яких вчиняється 

насильство по відношенню до дітей, 

або існує реальна загроза його 

вчинення 

Спостереження 

протягом року 

Класні керівники 

Соціальні педагоги 

Адміністрація 

Моніторинг освітнього середовища школи 

31.  Самооцінка закладу освіти за 

показниками безпеки, комфортності, 

інклюзивності 

2 рази на рік Адміністрація, 

колектив школи 

32.  Анонімне анкетування учнів 3-4 

класів про випадки булінгу 

(цькування) в школі 

Грудень Психологічна 

служба 

Кл.керівники 

33.  Анкетування батьків  учнів 3-4 класів 

про безпеку в закладі освіти 

Грудень Класні керівники 

Психологічна 

служба 

34.  Аналіз інформації за протоколами 

комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти 

Щомісяця Уповноважена особа  

 

35.  Підготовка звіту про виконання 

плану заходів з запобігання та 

протидії булінгу в закладі освіти 

Травень Уповноважена особа  

 

 


