
План 

заходів щодо профілактики булінгу 

у Гірківській  загальноосвітній школі І-ІІ ст. 

у 2019 – 2020 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Вид роботи Цільова 

аудиторія 

Строки 

виконання 

Відповідальний 

Діагностичний етап 

1 Складання банку 

даних учнів «Зони 

ризику» та «групи 

ризику»  

Учні школи Вересень Соціальний 

педагог 

2 Діагностування рівня 

напруги, тривожності 

в учнівських 

колективах: 

–  спостереження за 

міжособистісною 

поведінкою 

здобувачів освіти; 

–опитування 

(анкетування) 

учасників освітнього 

процесу; 

– психологічні 

діагностики 

мікроклімату, 

згуртованості класних 

колективів та 

емоційних станів 

учнів; 

– визначення рівня 

тривоги та депресії 

учнів. 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж  

року 

 

 Класні 

керівники, 

класоводи, 

соціальний 

педагог   

 

Інформаційно-профілактичні заходи 

3 Вивчення 

законодавчих 

документів, практик 

протидії цькуванню 

Педагогічний 

колектив 

Упродовж 

року 

Директор школи 



4 Складання порад «Як 

допомогти дітям 

упоратися з булінгом» 

Педагоги грудень Соціальний 

педагог 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

5  Проведення ранкових 

зустрічей  з метою 

формування навичок 

дружніх стосунків 

 

1-4 класи Упродовж 

року 

Класоводи 

6 Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного 

мікроклімату та 

толерантної 

міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, 

тренінгових занять 

1-9 класи Упродовж 

року 

Директор, класні 

керівники, 

класоводи 

7 Виступ на методич- 

ному об’єднанні 

класних керівників 

«Агресія, як бік 

сьогодення. Проблема 

насильства в сім’ї» 

Педагоги лютий Соціальний 

педагог 

8 Перегляд кінострічок 

відповідної 

спрямованості 

Учні 5-9 

класів 

березень Соціальний 

педагог 

9 Профілактичні бесіди 

5-9 класів «Як не 

стати учасником 

булінгу» 

Учні 5-9 

класів 

квітень Класні 

керівники 5-9 

класів 

Психологічний супровід 

10 Спостереження під 

час навчального 

процесу, позаурочний 

час 

Учні 1-9 

класів 

Упродовж 

року 

Соціальний 

педагог 

11 
Консультаційна 

робота з учасниками 

освітнього процесу 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

року 

Соціальний 

педагог 

12 Профілактично-

просвітницька, 

корекційно-

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

Упродовж 

року 

Соціальний 

педагог 



розвивальна робота з 

учасниками 

освітнього процесу 

процесу 

Робота з батьками 

13 Тематичні батьківські 

збори «Протидія 

цькуванню в учнів- 

ському колективі» 

Батьки учнів Упродовж 

року 

 

Класні керівники 

та класоводи 

14 Поради батькам щодо 

зменшення ризиків 

булінгу та кібербу- 

лінгу для своєї дитини 

Батьки учнів Упродовж 

року 

 

Соціальний 

педагог 

15 Консультування 

батьків 

«Безпека в Інтернеті» 

Батьки учнів За запитом 

 

Соціальний 

педагог  

16 Виступ на батьків- 

ських зборах «Стоп, 

булінг» 

Батьки учнів Грудень Соціальний 

педагог 

17 Контроль стану 

попередження 

випадків  булінгу 

Нарада при 

директору 

Травень 

 

Директор школи 

Смоляр В. І. 

 

 

 

 

 

        Директор школи                   Смоляр В.І 

        Соціальний педагог              Роюк  Л. О. 


