
Додаток  

до наказу по школі від 04.02.2019 №32 

План заходів по ЗОШ №81 

щодо попередження насильницької моделі поведінки, 

випадків булінгу серед учасників освітнього процесу, 

 

№ 

п\п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Класи Відповідальний 

1. Забезпечення неухильного виконання 

вимог чинного законодавства  щодо 

протидії боулінгу (цькуванню) 

постійно 1-9, 11 Адміністрація 

закладу освіти 

Класні керівники 

2. Своєчасне виявлення дітей з 

неблагополучних сімей, з сімей, які 

потрапили в складні життєві обставини, 

дітей, схильних до самовільного 

залишення сім′ї та навчального закладу, 

дітей, які постраждали від будь-якої 

форми насильства, та надання  їм 

необхідної допомоги 

постійно 1-9, 11 Адміністрація 

закладу освіти 

Класні керівники 

3. Забезпечення своєчасного 

взаємоінформування між закладом 

освіти  та органами управління освіти, 

службою (управлінням) у справах дітей 

міської ради, районними секторами 

молодіжної превенції про  доведені 

факти булінгу 

постійно  Заступник 

директора з НВР 

Іщенко Л.К. 

4. Розгляд питань щодо упередження  

булінгу (цькування)  на нарадах при 

заступниках, засіданнях  шкільного 

методичного об’єднання класних 

керівників 

За річним планом 

роботи школи 

Планом роботи 

ШМО класних 

керівників 

 заступники 

директора з НВР 

Процюк І.Д., 

керівник ШМ О 

5. Проведення інформаційно-

просвітницької та роз´ясню-вальної 

роботи серед школярів та батьківської 

громадськості на правову тематику, 

щодо формування  свідомого та 

поважливого ставлення до соціально 

позитивного способу життя, 

толерантного ставлення до оточуючих,  

відповідальності батьків  та 

відповідальності неповнолітніх за 

вчинення протиправних дій  за 

доведеним  фактом булінгу 

Протягом 

навчального року 

згідно планів 

виховної роботи 

класних 

керівників та 

графіків 

проведення 

батьківських 

зборів 

1-9, 11 Класні керівники  

1-9,11 класів 

6. Індивідуальні консультації  здобувачам 

освіти, які вчинили булінг, стали його 

свідками або постраждали від булінгу 

(цькування) 

Протягом 

навчального року 

1-9, 11 Шкільний психолог 

Маркова Н.В. 

Соціальний педагог 

Кріпак Ю.Є. 

7. Співпраця зі Службою (управлінням) у 

справах дітей по Дніпровському району 

Запорізької Міської Ради 

Протягом 

навчального року 

 Заступник 

директора з НВР 

Іщенко Л.К. 

8. Співпраця з сектором ювенальної 

превенції Дніпровського ВП ГУНП в 

Запорізькій області  

Протягом 

навчального року 

 Заступник 

директора з НВР 

Іщенко Л.К. 



9. Моніторинг безпечності та 

комфортності закладу освіти 

(опитування, анкетування учасників 

освітнього процесу) 

постійно 1-9, 11 Шкільний психолог 

Маркова Н.В. 

Соціальний педагог 

Кріпак Ю.Є. 

Заступник 

директора з НВР 

Іщенко Л.К. 

10. Інтерактивні заняття «Шкільному 

булінгу – НІ!» (перегляд мультфільмів з 

обговоренням) 

березень, 2020 1-9, 11 Соціальний педагог 

Кріпак Ю.Є. 

Заступник 

директора з НВР 

Іщенко Л.К. 

11. Індивідуальні консультації з учнями, 

батьками, вчителями за вимогою 

протягом 

навчального року 

1-9, 11 Соціальний педагог 

Кріпак Ю.Є. 

Заступник 

директора з НВР 

Іщенко Л.К. 

 


