
ПЛАН заходів щодо профілактики булінгу КЗ «ХСШ №3» 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

№ 

п/п 
Назва заходу Класи 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1.  

Години спілкування на тему: 

«Якщо ви стали свідком 

булінгу». 

«Ознаки того що дитину 

булять». 

5-11 Протягом року Класні керівники 

 5-11-х кл 

2.  

Виховні години-поради «Як 

допомогти дітям 

упоратися з булінгом». 

5-11 Протягом року Класні керівники 

 5-11-х кл 

3.  

Постійне наповнення стенду   

«Зупинимо булінг разом» 

 
Протягом року Заступник директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В. 

4.  

Перегляд відео презентацій 

«Булінг в школі. Як його 

розпізнати», «Кібербулінг або 

агресія в інтернеті: Способи 

розпізнання і захист дитини». 

9-11 Протягом року Класні керівники 

 9-11-х кл 

5.  

Бесіди шкільних офіцерів 

поліції щодо протидії булінгу в 

учнівському середовищі 

5-11 Протягом року ШОП,  

класні керівники 

 5-11-х кл 

6.  

Поради батькам: Головне в 

законі про протидію булінгу 

Батьки Травень  Практичний психолог 

Чернецова Т.С., 

класні керівники 

 5-11-х кл 

7.  

Проведення тематичних уроків  

«Стоп булінг» в рамках 

інформаційної кампанії «Стоп 

булінг» 

5-11 Упродовж року Класні керівники 

 5-11-х кл 

8.  

Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Дитина агресор. Протидія 

булінгу». 

пед.. 

колектив 

Березень Заступник директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В. 

9.  
Перегляд відеороликів  

«Важливість команди». 

5-11 Протягом року Класні керівники 

5-11-х кл 

10.  
Бесіда  «Віртуальний терор: 

тролінг». 

6-8 Квітень Класні керівники  

6-8-х класів  

11.  
Консультативний пункт. 

«Скринька довіри». 

5-11 Постійно Класні керівники 

 5-11-х кл 

12.  

Ознайомлення педагогічних 

працівників з новими 

нормативними документами 

щодо протидії булінгу в 

учнівському середовищі 

пед. 

колектив 

Протягом року Заступник директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В. 



13.  
Проведення тренінгу «Стоп 

булінг» 

8-11 Квітень Практичний психолог 

Чернецова Т.С. 

14.  
Перегляд фрагментів фільму 

«Чучело» 

9-11 Березень-

квітень 

Практичний психолог 

Чернецова Т.С. 

15.  

Проведення виховних годин 

«Оминаємо гострі кути»,  

«Ми всі -особливі» 

5-11 Протягом року Практичний психолог 

Чернецова Т.С., кл. 

керівники 

16.  
Функціонування Шкільної 

служби порозуміння 

5-11 Постійно Практичний психолог 

Чернецова Т.С. 

17.  
Проведення конкурсу колажів 

«Ми всі особливі» 

5-11 Квітень Практичний психолог 

Чернецова Т.С., вчителі  

18.  

Проведення конкурсу 

соціальної реклами та 

інформаційних буклетів «СТОП 

булінг» 

8-11 Березень Практичний психолог 

Чернецова Т.С.,           

кл. керівники 5-11-х кл 

19.  

Засідання шкільної Ради 

профілактики правопорушень 

щодо здійснення роботи з 

попередження булінгу серед 

школярів 

Члени 

Ради  

профілакт

ики 

Квітень-

травень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В. 

 


