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План заходів, спрямованих на запобіганню та протидію булінгу 
(цькуванню) у ЗОШ № 19 м. Житомира 

___________________________ 2022-2023 н.р._________ ______________
№ п /

п.
Заходи по реалізації Категорія

залучених
учасників

освітнього
процесу

Відповідачьнии Термін
виконання

1 Наказ «Про посилення роботи щодо 
недопущення вчинення жорстокості й 
насильства стосовно своїх однолітків 
(булінгу), профілактики 
правопорушень в учнівському 
середовищі»

Педагогічні 
працівники 
освітнього 

закладу, 
медичний та 

технічний 
персонал

Заст. директора з 
ВР Кучківська 

Н.М., 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

протидії булінгу

Від 31.08. 
2022

2 Поновлення діяльності постійно 
діючої комісії з розгляду випадків 
булінгу (цькування) у школі, 
ознайомлення членів комісії з 
правами та обов’язками.

Члени комісії 
(згідно наказу)

Заст. директора з 
ВР Кучківська 

Н.М., 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

протидії булінгу.

Згідно 
наказу від 

31.08. 
2022

3 Організація та проведення заходів з 
надання соціальних та психолого- 
педагогічних послуг учасникам 
булінгу, застосування заходів 
виховного впливу.

Сторони 
булінгу, законні 

представники 
учнів

Згідно рішення 
комісії 3 
розгляду 

випадків булінгу

У разі 
звернення 

щодо 
випадку 
булінгу

4 Поновлення комісії з профілактики 
правопорушень та негативних проявів 
в учнівському середовищі. 
Планування засідань та роботи на 
2022-2023 н.р.

Члени комісії 
(згідно наказу), 

педагогічні 
працівники, 

представники 
батьківської 

громадськості за 
потребою

Заст. директора з 
ВР Кучківська 

Н.М., 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

протидії булінгу

Згідно 
наказу від 

31.08. 
2022 

Вересень 
2022

5 Ознайомлення з нормативними 
документами МОН України щодо 
реагування на випадки булінгу, 
відповідальністю працівників 
освітнього закладу, опрацювання 
порядку дій у разі виявлення випадків 
булінгу (цькування), порядку подання 
заяв про випадок булінгу.

Працівники
закладу

Заст. директора з 
ВР Кучківська 

Н.М., 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

протидії булінгу

Педагогіч 
на рада, 
Серпень 

2022



Оновлення інформації щодо 
профілактики булінгу на сайті школи 
в розділі «Профілактика булінгу»

Вільний доступ 
всіх учасників 

освітнього 
процесу

Заст. директора 
з ВР Кучківська 

Н.М., спец, 
соціально- 

психологічної 
служби

Вересень
2022

7 Оновлення стенду психологічної 
служби, підготовка тематичних 
буклетів, рекомендацій для педагогів 
та персоналу школи, організація 
механізмів звернення щодо випадків 
булінгу у школі.

Здобувані 
освіти, 

педагогічний та 
технічний 

персонал школи

Спеціалісти
соціально-

психологічної
служби,

Вересень
2022,

постійно

8 Оновлення класних куточків з 
обов’язковим розміщенням телефонів 
довіри, висвітленням інформації 
профілактичного характеру

Здобувачі освіти Класні 
керівники та 
класово ди.

Вересень
2022,

постійно

9 Підтримування дієвого зв’язку, 
організація співпраці з департаментом 
освіти, ССД, ЖМЦСССДМ, 
Житомирським відділом поліції 
ГУНП в Житомирській області, 
головним територіальним 
управлінням юстицій.

Учасники
освітнього

процесу

Адміністрація, 
спеціалісти 
соціальни - 

психологічної 
служби

Постійно

10 Здійснення систематичного контролю 
за учнями із сімей, які опинились у 
СЖО та, які потребують підвищеної 
педагогічної уваги та проведення 
профілактичної робота з ними та їх 
батьками.

Здобувачі 
освіти, їх батьки

Спеціалісти 
соціально- 

психологічної 
служби, класні 

керівники та 
класоводи.

Постійно

11 Проведення рейдів по мікрорайону 
школи з метою виявлення та 
недопущення незаконної торгівлі і 
реклами загрозливого характеру

Комісія 3 
профілактики 

правопорушень 
із залученням 
працівників 
ювенальної 

превенції, ССД, 
ЖМЦСС

Заст. директора з 
ВР Кучківська 

Н.М., 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

протидії булінгу

Протягом
року

12 Підготовка інформації для 
батьківської громадськості щодо 
вимог законодавства з попередження 
випадків булінгу та роботі закладу 
освіти у відповідному напрямку, 
пам’ятки для батьків: порядок 
реагування та способи повідомлення 
про випадки булінгу.

Представники 
батьківського 

комітету школи, 
батьківська 

громадськість

Заст. директора з 
ВР Кучківська 

Н.М., 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

протидії булінгу

Загально
шкільна

батьківсь
ка

конферен
ція,

вересень
2022

13 Обговорення правил поведінки та 
вимог до учнів школи у класних 
колективах, контроль за виконанням 
вимог.

Здобувачі освіти Класні 
керівники та 

класоводи

Вересень
2022,

постійно



1

Розгляд питань про роботу школи в 
напрямку протидії булінгу, будь 
якого прояву насильства та інших 
негативних явищ в учнівському 
середовищі на нарадах при директорі, 
засіданні пед. ради.

Працівники
закладу

Заст. директора 
з ВР Кучківська 

Н.М., 
спеціалісти 
соціально- 

психологічної 
служби

Протягом
року

15 Проведення семінару для 
педагогічних працівників закладу 
питань з питань протидії булінгу

Педагоги
закладу

Спеціалісти
соціально-

психологічної
служби

Жовтень
2022

(осінні
канікули)

16 Проведення семінару для 
представників батьків закладу з 
питань протидії булінгу та 
профілактики правопорушень

Члени 
батьківської 
ради школи

Спеціалісти
соціально-

психологічної
служби

Лютий
2023

17 Проведення тренінгу для педагогів Педагоги
закладу

Спеціалісти
соціально-

психологічної
служби

Січень
2023

(зимові
канікули)

18 Співпраця з класними керівниками за 
результатами діагностики, 
консультування

Класні 
керівники та 

класоводи

Спеціалісти
соціально-

психологічної
служби

За
потребою

19 Діагностична робота, анкетування, 
соціометричні дослідження

Здобувані освіти 
1-11 класи, 

педагоги, батьки

Спеціалісти
соціально-

психологічної
служби

За планом 
роботи 

соц-псих 
служби, 

за
запитом

20 Індивідуальні заняття за запитом 
класних керівників, класоводів, 
батьків.

Здобувані освіти 
1-11 класи

Спеціалісти соц- 
псих. служби

За
запитом

21 Проведення відповідних
заходів до відзначення пам’ятних дат
та тематичних тижнів :

Заходи Всеукраїнського тижня з 
протидії булінгу (27.09 -  01.10)
- Участь у Всеукраїнській акції «16 
днів проти насильства»
- Заходи до Міжнародного дня прав 
людини.
- Цикл заходів з запобігання булінгу, 
насильства в сім’ї та класних 
колективах, торгівлі людьми.

Здобувані освіти 
1-11 класи

Спеціалісти 
соціально- 

психологічної 
служби, класні 

керівники та 
класоводи

Протягом
року

22 Проведення тренінгів, занять у 
вигляді гри для учнів різних вікових 
категорій, конкурсів плакатів, круглих 
столів:
- Образи в нашому житті.
- Шляхи подолання негативних

переживань.

Здобувані освіти 
1-11 класи

Спеціалісти 
соціально- 

психологічної 
служби, класні 

керівники та 
класоводи

Протягом 
року за 
планом 
роботи 

соціально

психологі
чної



/ /—

1

- Сила впевненої поведінки.
- Жорстокість та насильство -

забороняється!
- Електронне листування з друзями.
- Типи конфліктів, їх подолання.
- Життя -найвища цінність.
- Самоповага та цінність дружби.
- Впевнена особистість , яка вона?
- Усвідомлене рішення та впевнена

відмова.
- Як віртуозно подолати конфлікт?

служби та 
планом 

виховної 
роботи 
класних 

керівникі 
в та 

класоводі 
в

23 Відеолекторій «Стоп булінг» Здобувані освіти 
1-11 класи

Кл. керівники та 
класоводи

Протягом
року

24 Проведення тематичних батьківських 
зборів в класах

Батьківська
громадськість

Кл. керівники та 
класоводи

Протягом
року

25 Організація роботи батьківського 
всеобучу

Батьківська
громадськість

Спец.соц-псих. 
служби, кл. кер. 

та класоводи

Протягом
року

26 Проведення консультацій психолога з 
батьками щодо питань взаємин з 
дітьми

Батьківська
громадськість

Спеціалісти
соц.-псих
служби

За
запитом

27 Консультування батьків щодо захисту 
прав і інтересів дітей

Батьківська
громадськість

Спец, соц-псих.
служби, 

уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

протид. булінгу

За
запитом

28 Моніторинг освітнього середовища 
закладу за показниками безпеки, 
комфортності, інклюзивності. 
Анкетування учасників освітнього 
процесу щодо безпеки у закладі. 
Діагностика стосунків.

Учасники
освітнього

процесу

Адміністрація, 
спеціалісти 
соціальни - 

психологічної 
служби

Грудень
2 0 2 2 -
січень
2023.

Травень
2023

29 Аналіз інформації за протоколами 
засідань комісії з розгляду випадків 
булінгу

Комісія 3 
розгляду 

випадків булінгу

Заст. директора з 
ВР Кучківська 

Н.М.

У разі 
подання 

повідомл.
про

випадок
булінгу

30 Підготовка наказу щодо виконання 
заходів спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу у закладі. Звіт про 
роботу щодо виконання Плану заходів 
протидії булінгу.

Ознайомити
учасників
освітнього

процесу
серпнева
пед..рада

Заст. директора з 
ВР Кучківська 

Н.М.

Травень -  
червень 

2023

ПОГОДЖЕНО 
на засіданні педагогічної ради 
загальноосвітньої школи 
І — III сіупенів№19 м. Житомира 
31.082022 р. протокол № _____


