
УКРАЇНА 

ДУБРОВИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  

«ЛІЦЕЙ – ШКОЛА» ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

  

НАКАЗ 

 

03.09.2021          м. Дубровиця                                 №130  

 

Про  організацію роботи  

з протидії проявам булінгу (цькування) 

у 2021-2022 навчальному році 

  

      На виконання  Закону України №2657-УІІІ від 18.12.2018 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України з протидії булінгу (цькуванню)», 

листа Міністерства освіти і науки України №1/11-881 від 29.01.2019 

«Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)»  з метою організації роботи у сфері запобігання та 

протидії проявам булінгу (цькуванню) 

 

 НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити План заходів  спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) на  2021-2022 навчальний рік, що додаються. 

2.Призначити уповноваженим для проведення невідкладних заходів реагування 

у разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від 

постраждалої особи/інших осіб заступника директора з виховної роботи 

В.І.Кренько.                                                           

 3.Заступнику директора з виховної роботи В.І.Кренько: 

   3.1.Забезпечити виконання загальноліцейських заходів по  запобіганню та 

протидії  булінгу                                                   Впродовж 2021-2022 н.р.   

    3.2.Забезпечити оприлюднення на веб-сайті  закладу інформацію про заходи 

щодо проведення роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню), 

процедуру подання заяв, порядок реагування на випадки булінгу (цькування). 

                                                                               До 04.09.2021 р.                                                        

  4. Класним  керівникам: 

   4.1. Включити до плану роботи класного керівника заходи щодо проведення 

роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню).  

  4.2. Широко залучати органи учнівського самоврядування та батьківської 

громадськості до профілактичної роботи у сфері протидії проявам булінгу 

(цькуванню).                                                           Постійно                                   

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи В.І.Кренько. 

Директор                                                         Володимир  КУШНІР   
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Додаток 

Наказ Дубровицького навчально-

виховного комплексу «Ліцей-школа» 

03.09.2021 №130  

 

Заходи 

по запобіганню та протидію  боулінгу (цькуванню)      

 на  2021-2022 навчальний рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 

Відповіда

льний 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення  

попередження насильства та булінгу 

1    

  

Підготовка наказу «Про організацію роботи з 

протидії проявам булінгу (цькування) у 2021-2022 

навчальному році»  

 Вересень ЗДВР 

2   

  

Наради з різними категоріями працівників з питань 

профілактики булінгу (цькування) 

Вересень, 

січень 

Адміністраці

я закладу 

освіти 

3    

  

Обговорення та прийняття правил поведінки в 

класах, оформлення правил у вигляді наочних 

стендів, презентацій, фото- та відеоматеріалів 

Вересень, 

січень 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

4   

  

Організація механізмів звернення та поновлення 

інформаційних скриньок для повідомлень про 

випадки булінгу (цькування) – консультативний 

пункт «Скринька довіри» 

Вересень 

Психолог, 

соціальний 

педагог, 

класні 

керівники 

5    

  

Оновлення розділу про профілактику булінгу 

(цькування) і розміщення нормативних документів 

на сайті  закладу освіти 

Вересень  ЗДВР 

6   

  

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: 

      з вивчення учнівського колективу; 

      з розпізнавання ознак насильства різних видів 

щодо дітей  

Жовтень 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

7   

  
Оновлення та оформлення тематичного стенду Жовтень 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

8    

  

Підготовка тематичних  буклетів за участю лідерів 

учнівського самоврядування Мерії 
Листопад 

Педагог-

організатор, 

психолог, 

соціальний 
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педагог 

9 

  
Інформаційна кампанія для старшокласників Листопад 

Психолог, 

соціальний 

педагог, 

педагог-

організатор, 

10 

  

Перевірка інформаційної доступності правил 

поведінки та нормативних документів з 

профілактики булінгу (цькування) 

Грудень ЗДВР 

11 

Здійснення  перевірки  приміщень, території закладу   

з  метою  виявлення  місць,  які потенційно можуть 

бути небезпечними та сприятливими для вчинення 

булінгу (цькування) 

Впродовж 

року 

Педагоги, 

заступник 

директора з 

господарськ

ої роботи 

12 

Забезпечення організації належних   заходів   

безпеки, зокрема: спостереження за місцями  

загального  користування (їдальні, коридори, 

роздягальні,  ігрові  майданчики,  шкільні подвір’я)  

і  технічними  приміщеннями 

Впродовж 

року 

Дирекція 

закладу, 

педагоги 

Робота з  педагогами та  працівниками закладу освіти 

13 

  

 Проведення освітньо-методичного тренінгу  

«Запобігання та протидія  проявам  насильства над 

дітьми» для вчителів 

Осінні 

канікули 

ЗДВР, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

14 

  

Інструктивні наради з питань 

профілактики булінгу(цькування)   
Жовтень 

Адміністра

ція закладу 

освіти 

15 

  

Інформаційний меседж для педагогічного 

колективу щодо запобігання булінгу (цькування) у 

закладі освіти 

Весняні 

канікули 

ЗДВР, 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

залучені 

фахівці 

16 

  

Співбесіда з класними керівниками за 

результатами діагностики класного колективу  

За 

результатами 

кожної чверті 

ЗДВР, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

17 

  

Консультування класних керівників щодо 

запобігання булінгу (цькування) та заходів 

реагування 

Протягом 

року 

Психолог, 

соціальний 

педагог 
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18 
Проведення заняття  «Запобігання  та  протидія  

проявам насильства  над  дітьми» 

Листопад 

(лютий) 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

19 

Проведення  тренінгових  занять  з  педагогічним  

колективом  на  тему  «Профілактика булінгу  в  

учнівському  середовищі» 

Жовтень 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

20 

Проведення   тренінгу   для                         

педагогів з арт-терапії на тему:  «Мій  теплий  

внутрішній світ» 

Січень 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

21 
Надання рекомендацій педагогам  «Управління 

стресом» 

Протягом 

року 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Робота з учнями 

22 

  

Проведення тренінгів для учнів різних вікових 

категорій з  розвитку навичок спілкування та 

мирного  вирішення конфліктів 

Протягом 

року 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

23 

  
День відкритих дверей у шкільного психолога 

Вересень, 

січень 
Психолог 

24 

  
Тиждень толерантності Листопад 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники, 

Мерія   

25 

  
Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад 

 Психолог, 

соціальний 

педагог 

26 

  

 Проведення  Єдиної  класної                    виховної  

години  «Подолаємо булінг разом» 
 Вересень 

Класні 

керівники 1-

11 класів   

27 

  

 Проведення анкетування  «Вимір  насильства над 

дітьми»   

За окремим 

графіком  

  Психолог, 

соціальний 

педагог 

28 

  

 Загальноліцейська акція «Добро починається з 

тебе» 
 Лютий 

Класні 

керівники, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

29 

  

Бесіди учнів щодо протидії булінгу з 

представниками підрозділів ювенальної превенції, 

служби у справах дітей  

Квітень 
ЗДВР, класні 

керівники 
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30 

  
Робота шкільної соціально-психологічної служби 

Протягом 

року 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

31 
Проведення  Активних перерв  (Кола спілкування, 

тощо) 

Протягом 

року 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

32 

Проведення   уроку   «Стоп булінг»,  уроків  

толерантності «Рівні     серед     рівних»,  участь   

учнів    1-11    класів    у  загальноліцейських  

флешмобах  до  Дня  єдності  та  соціальної                    

згуртованості, Дня добра, Дня миру, тижня 

Протидії булінгу тощо 

Протягом 

року 

Класні 

керівники, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

33 Проведення Тижня протидії булінгу вересень 

Класні 

керівники, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Робота з батьками 

34 

  

Проведення консультацій психолога з питань 

взаємин батьків з дітьми  

Протягом 

року 

Психолог, 

класні 

керівники 

35 

  

Поновлення пам'ятки для батьків про порядок 

реагування та способи повідомлення про  

випадки  булінгу (цькування) щодо дітей,  заходи 

захисту та надання допомоги дітям 

Вересень 

Психолог, 

соціальний 

педагог, 

36 

  

Консультування батьків щодо захисту прав та 

інтересів дітей 

1 раз на 

місяць  
ЗДВР 

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти 

37 

  

Самооцінка закладу освіти за показниками     

безпеки, комфортності, інклюзивності 
2 рази на рік 

Адміністра

ція, 

колектив 

закладу 

освіти 

38 

  

Анонімне анкетування учнів 5-х класів про 

випадки булінгу (цькування) у школі 
Грудень 

  Психолог, 

соціальний 

педагог 

39 

  
Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Листопад 

Адміністра

ція закладу 

освіти, 

класні 

керівники 
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40 

  

Діагностика стосунків у закладі освіти. 

Анкетування учнів та вчителів 
Квітень 

Адміністра

ція закладу 

освіти, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

41 

  

Аналіз інформації за протоколами комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі 

освіти  

Щомісяця 

ЗДВР, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

42 

  

Узагальнення інформації щодо виконання плану 

заходів з запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти 

Травень, 

червень 

ЗДВР, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

                                                           

  
                                                                                       

Заступник директора з виховної роботи                      Вікторія КРЕНЬКО 

 

 

 


