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Додаток 2 до наказу Ліцею  

від 31.08.2020р № 40  

План  
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  

на 2020-2021 навчальний рік 

№  

з.п 
Назва заходу 

Категорія учас-

ників 

Дата про-

ведення 
Відповідальні 

1 Засідання методичного 

об’єднання класних керівників 

«Профілактика булінгу як соціа-

льного явища в шкільному сере-

довищі» 

1–11-і класи вересень Заст. директора 

Євсєєва О.С., 

практичний пси-

холог Волліс Т.Є. 

2 Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. Ма-

ски булінгу» 

Педагогічний 

колектив 

січень  Заст. директора 

Євсєєва О.С., 

практичний пси-

холог Волліс Т.Є. 

3 Розробка пам’ятки «Маркери бу-

лінгу» 

Педагогічний 

колектив 

жовтень  Заст. директора 

Євсєєва О.С., 

практичний пси-

холог Волліс Т.Є., 

класні керівники  

4 Складання порад «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 

1–11-і класи упродовж 

року 

Практичний пси-

холог Волліс Т.Є. 

5 Тиждень толерантної поведінки 

та протидії булінгу: 

– проведення ранкових зустрі-

чей з метою формування на-

вичок дружніх стосунків; 

– проведення годин класних ке-

рівників із питань попере-

дження та запобігання булінгу, 

превентивного виховання, фо-

рмування загальнолюдських 

моральних цінностей (тренін-

гових занять, тематичних кве-

стів, психологічних ігор, дис-

кусій, розмов по колу, «круг-

лих столів», бесід, ситуативно-

рольових ігор тощо); 

– дискусійний клуб старшокла-

сників «Як допомогти дітям 

впоратися з булінгом» (вироб-

лення порад) 

 

 

1-4 кл. 

 

 

5-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 кл. 

листопад Класоводи,  

класні керівники 
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№  

з.п 
Назва заходу 

Категорія учас-

ників 

Дата про-

ведення 
Відповідальні 

6 Проведення заходів в рамках те-

матичного тижня «Тиждень ди-

тячих мрій та добрих справ» 

1–11-і класи листопад 

– грудень 

Класоводи,  

класні керівники 

7 Година обговорення: «Кібер-

булінг! Який він?» 

5-9 кл. січень Вчителі інформа-

тики,  

класні керівники 

8 Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

Нарада при 

директорі 

лютий Заступник дирек-

тора Євсєєва 

О.С., 

9 Загальношкільні батьківські збо-

ри батьків учнів 1-4, 5-11кл. на 

тему «Шкільний булінг. Якщо 

ваша дитина стала його жерт-

вою». 

1–11-і класи січень Класоводи,  

класні керівники 

10 Конкурс учнівських відео презе-

нтацій «Стоп булінг!» 

8–11-і класи березень Педагог-

організатор,  

класні керівники 

11 Тренінгове заняття «Як проти-

стояти тиску та відстоювати вла-

сну позицію» учням 5-6 класів 

Практичний 

психолог 

травень Практичний пси-

холог   

Волліс Т.Є. 

12 Діагностика стану психологічно-

го клімату ліцею 

1–11-і класи упродовж 

року 

Практичний пси-

холог  Волліс Т.Є. 

13 Спостереження під час навчаль-

ного процесу, позаурочний час 

1–11-і класи упродовж 

року 

Практичний пси-

холог  Волліс Т.Є. 

14 Консультаційна робота з учасни-

ками освітнього процесу 

1–11-і класи упродовж 

року 

Практичний пси-

холог  Волліс Т.Є. 

15 Профілактично-просвітницька, 

корекційно-розвивальна робота з 

учасниками освітнього процесу 

1–11-і класи упродовж 

року 

Практичний пси-

холог  Волліс Т.Є. 

 


