
        Додаток  

до наказу КУ Сумської ЗОШ №6 

31.08.2022  №152 

 

ПЛАН 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в КУ Сумській ЗОШ №6 

Найменування 

завдання 

Найменування заходів Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1. Сприяння 

запобіганню та 

протидії булінгу 

(цькуванню) в 

закладі освіти  

1) інформаційно-просвітницька діяльність серед 

учасників освітнього процесу щодо булінгу 

(цькування) та нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі поведінки у міжособистісних 

стосунках: 

- розміщення на сайті освітнього закладу матеріалів 

для учнів та батьків щодо протидії булінгу, 

телефонів «гарячих ліній»; 

- інфоекспрес для педагогів «Особливості взаємодії з 

учнями 5-х класів НУШ»;  

 

- оформлення інформаційних куточків: 

 для учнів 1-11 класів «Маркери булінгу»,  

«Як довіряти й бути вдячним»,  

«Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг» з 

інформацією про телефони довіри;  

 для педагогів «Булінг у школі. Як його 

розпізнати?»; «Кібербулінг або агресія в Інтернеті: 

способи розпізнання і захист дитини»; 

 для батьків учнів «Все про кібербулінг»,  

«Що таке булінг? Його різновиди та 

 

 

 

 

 

психологічна служба 

 

 

психологічна служба 

 

 

психологічна служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022р. 

 

 

13.10.2022р. 

 

 

 

19.09.2022р.,  

15.11.2022р.,  

26.04.2023р. 

 

19.09.2022р.,  

22.02.2023р. 

 

05.10.2022р.,  

04.05.2023р. 
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адміністративна відповідальність»; 

- агітаційні листівки для учнів 5-11 класів 

«Спілкуйся позитивно!»; 

- розміщення на сайті освітнього закладу інформації 

для учнів про безпеку в мережі Інтернет. 

 

психологічна служба 

 

психологічна служба 

 

 

12.09.2022р. 

 

23.09.2022р. 

 

2) профілактична діяльність, спрямована на 

запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини 

булінгу (цькування): 

-  діяльність Служби порозуміння закладу освіти 

щодо розв’язання конфліктних ситуацій  (учні 1-11 

класів); 

-  проведення годин спілкування з учнями 1-11 

класів; 

- проведення заходів у рамках Всеукраїнського 

тижня з протидії булінгу; 

- проведення заходів до Міжнародного дня миру; 

 

- інформ-досьє «Зупинимо булінг разом»;  

 

- проведення заходів до Міжнародного дня 

ненасильства; 

 

- фокус-семінар «Педагогіка партнерства – ключовий 

компонент формули Нової української школи»; 

- проведення заходів у рамках Тижня толерантності; 

 

- дайджест до Європейського дня захисту дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства; 

- опрацювання матеріалів курсу новопризначеними 

 

 

 

практичний психолог   

 

 

класні керівники  

 

психологічна служба 

 

психологічна служба, 

педагог-організатор  

завідуюча бібліотекою  

 

психологічна служба, 

педагог-організатор, 

класні керівники  

психологічна служба 

 

психологічна служба  

 

психологічна служба 

 

керівник м/о класних 

 

 

 

протягом  

2022/2023 н.р. 

 

протягом  

2022/2023 н.р.  

19.09.2022р.-

23.09.2022р. 

21.09.2022р.  

 

до 23.09.2022р. 

 

03.10.2022р. 

 

 

до 13.10.2022р. 

 

14.11.2022р.-

18.11.2022р. 

18.11.2022р. 

 

до 20.10.22р.  
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класними керівниками 1-11 класів «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти» на платформі масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus, яка створені при підтримці МОН 

України та Міжнародного фонду відродження; 

-  участь учнів 1-11 класів у Всеукраїнській акції «16 

Днів проти насильства»; 

- створення відеопорадника «Шпаргалка для 

батьків» з теми «Булінг у шкільному середовищі: що 

важливо знати батькам»; 

- проведення заходів до Всесвітнього дня доброти; 

 

 

- семінар-практикум для класних керівників «Роль 

класного керівника у сприянні формуванню 

стресостійкості у здобувачів освіти для гармонійного 

розвитку особистості»; 

- проведення «уроків доброти» до Міжнародного дня 

інвалідів; 

- проведення заходів до Міжнародного дня обіймів; 

 

- проведення заходів у рамках Місячника культури 

поведінки та спілкування; 

 

 

- проведення батьківського всеобучу з теми 

«Батькам про безпеку дітей в Інтернеті» (до Дня 

безпечного Інтернету);  

- семінар-практикум для класних керівників 

керівників  

 

 

 

 

психологічна служба 

 

психологічна служба 

 

 

психологічна служба, 

педагог-організатор, 

класні керівники  

психологічна служба 

 

 

 

психологічна служба, 

класні керівники 

психологічна служба, 

педагог-організатор  

заступник директора з 

ВР, класні керівники, 

психологічна служба, 

педагог-організатор 

заступник директора з 

ВР, психологічна служба  

заступник директора з 

ВР, психологічна служба  

 

 

 

 

 

25.11.2022р.-

09.12.2022р. 

до 13.11.2022р. 

 

 

14.11.2022р.  

 

 

до 31.11.2022р. 

 

 

 

02.12.2022р.  

 

20.01.20223р.  

 

20.02.2023р.-

17.03.2023р. 

 

 

до 17.02.2023р. 

 

 

до 28.02.2023р. 
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«Профілактична робота класного керівника щодо 

безпечного використання інформаційно-

комунікаційних технологій здобувачами освіти»;  

- проведення заходів до Дня спонтанного прояву 

доброти; 

- проведення заходів до Всесвітнього дня 

компліменту; 

-  проведення заходів до Міжнародного дня протидії 

булінгу; 

- проведення віртуального кінозалу «Я проти 

булінгу!». 

 

 

 

психологічна служба, 

педагог-організатор  

психологічна служба, 

педагог-організатор 

психологічна служба, 

класні керівники 

завідуюча бібліотекою 

 

 

 

17.02.2023р.  

 

01.03.2023р.  

 

04.05.2023р.  

 

04.05.2023р. 

3) координація діяльності та взаємодія між 

закладами освіти та іншими суб’єктами реагування 

на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти на 

території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці з метою урахування 

пропозицій до планів заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти:  

- тематичні зустрічі учнів 5-11 класів зі шкільними 

офіцерами патрульної поліції Красовською О.Г. та 

Горьковською М.В. з попередження випадків 

булінгу; 

- тематичні профілактичні зустрічі учнів 8-11 класів 

з інспектором сектору ювенальної превенції 

Сумського відділу поліції Мелешко І.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступник директора з 

ВР, психологічна служба 

 

 

заступник директора з 

ВР, психологічна 

служба, класні керівники 

8-11 класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом  

2022/2023  н.р. 

 

 

протягом  

2022/2023  н.р. 

 

4) вжиття заходів для надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, 

директор, заступник 

директора з ВР, 

постійно 
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Заступник директора з ВР                           Олена АКИМЕНКО 

 

які вчинили булінг (цькування), стали його свідками 

або потерпіли від булінгу (цькування) (згідно з 

рішенням комісії закладу освіти з розгляду випадків 

булінгу (цькування) 

психологічна служба   

2. Забезпечення 

створення у 

закладі освіти 

безпечного 

освітнього 

середовища 

1) розроблення плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

директор, заступник 

директора з ВР  

до 31.08.2022р. 

2) проведення моніторингу ефективності виконання 

плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, 

виявлення проблем у сфері запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню), вжиття заходів для їх 

вирішення:  

- анкетування батьків та педагогів  «Оцінка 

психологічного клімату у закладі освіти»; 

- моніторинг ефективності реалізації плану заходів з 

протидії булінгу в освітньому закладі серед 

здобувачів освіти 

 

 

 

 

 

 

заступник директора з 

ВР, психологічна служба 

заступник директора з 

ВР, психологічна служба 

 

 

 

 

 

 

до 15.03.2023р.  

 

до 09.12.2022р., 

до 21.04.2023р. 

3. Професійний 

розвиток та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

(науково-

педагогічних) 

працівників 

Включення до щорічного плану підвищення 

кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників (з відривом чи без відриву від освітнього 

процесу) підготовки з питань формування 

соціальних компетентностей та навичок запобігання 

та протидії булінгу (цькуванню) 

заступник директора з 

НВР Лодяний В.М. 

постійно 


