
План заходів з попередження булінгу 

у КУ «Семенівський ЗДЗСО І-ІІІ ст.» ПМР. 
 Вересень. 

Інформаційно -аналітичний: 

1. Анкетування учнів з приводу виявлення випадків булінгу в учнівському 

середовищі.                                                                          психолог 

2. Розповсюдження пам’яток для учнів «Як не стати жертвою насильства» 

                                                                                         гурток «Рівний 

рівному» 

3. Анкетування батьків з приводу рівня обізнаності теми булінгу в дитячому 

середовищі.                                                                        Класоводи, класні  

                                                                                             керівники, психолог  

4. Розповсюдження пам’яток для батьків «Стоп насильство» 

                                                                                                   класоводи, класні  

                                                                                                     керівники           

5.На засіданні мо. класних керівників розглянути питання «Булінг в 

учнівському середовищі-   шляхи попередження та протидії» 

                                                                                                  психолог  

6.Вивчення виховного впливу сімї, однолітків , мікросередовища на 

здобувачів освіти з метою попередження булінгу в освітньому середовищі. 

                                                                                               

класоводи,кл.керівники 

7.  Розмістити інформацію « Зупинимо насилля», «Стоп -  булінг» в шкільній 

газеті «Драже», та на сайті школи (інформацію оновити). 

                                                                           Гурток «Юний журналіст» 

Жовтень (практичний) 

 

1.Організувати та провести перегляд відеороликів та соціальної реклами про 

доброту, терпіння, порозуміння в світі учнями 1-4 класів. 

                                                                                                класоводи 

2.Провести соціологічне опитування в школі «Чи живе в нашій школі 

толерантність» 

                                                                               учнівське самоврядування 

3. Тренінгові заняття «Шляхи протидії торгівлі людьми», перегляд 

відеофільму «Станція призначення – життя», для учнів 5-11 класів. 

                                                                           гурток «Рівний рівному». 

4. Пам’ятка для вчителів «Булінг в шкільному середовищі» 

                                                                           психолог 

5. Індивідуальна робота з батьками із сімей , які потрапили в складні життєві   

обставини. 

                                                                          кл.керівники, громадський  

                                                                         інспектор з охорони дитинства. 

Листопад (практичний) 



1. Провести урок - бесіду «Що робити, коли з мене знущаються» 6-8 клас.  

                                                                                Кл.кервники, соціальний  

                                                                                  педагог 

2. Година спілкування «Психологія шкільного булінгу» ,9-11 класи. 

                                                                                Кл.керівники, соціальний  

                                                                                 педагог 

3. Година спілкування «Мистецтво жити поруч» , для учнів 1-4 класів 

                                                                                        класоводи 

4. Розповсюдження серед учнів буклетів «Знай свої права». 

                                                                           учнівське самоврядування 

 

5. Провести  психолого-педагогічний семінар для вчителів «Психолого-

педагогічна робота з подолання булінгу у школі». 

                                                                                практичний психолог  

6. Батьківські збори на тему: «Булінг. Причини, наслідки, методи 

профілактики та подолання негативного явища» (1-6 класи) та «Порушення 

поведінки як наслідок неправильного виховання» (7-11 класи); 

                                                                                  Кл.керівники, психолог 

 

Грудень(узагальнюючий). 

1.  Провести  «репортерську годину» - інтерв`ю серед учнів 7-11 класів на 

тему: «Що для тебе означає бути толерантним». 

                                                                              Гурток «Юний журналіст» 

1.  Провести анкетування серед учнів 1-11 класів «Взаємини у вашій сім`ї та 

школі». 

                                                                           Кл. керівники та класоводи 

2. Провести  анкетування серед батьків вихованців «Стосунки у вашій 

родині». 

                                                                         Кл. керівники та класоводи 

 

3.  Розглянути питання на засіданні шкільного методобєднання класних 

керівників : «Результати роботи з протидії булінгу в учнівському 

середовищі за І семестр, проблеми та шляхи подолання» 

                                                              Кервник шмо кл.керівників. 

Січень.   

Інформаційно-практичний. 

 

1. Філософський діалог з елементами рольової гри «Бути на землі людиною» 

(7-11 класів). 

                                                        Кл.керівники. 

2. Година спілкування «Збереження рівноваги у вихованні дітей» (завдання 

для самопізнання, 1-3 класи)  

                                                                    Соціальний педагог 



3. Година спілкування «Я вчуся слухати і чути своїх товаришів» (4-5 класи). 

                                                              Класовод, кл.керівник. 

Лютий (практичний) 

 

1.Година спілкування «Цінності сьогодення, або чим ми відрізняємось  від 

наших батьків» ( 9-11 класи) 

                                                               Кл.керівники. 

2. Година спілкування  «Корисна інформація для здобувачів освіти  щодо 

проблем залежності та інших негативних явищ у шкільному 

середовищі»  ( 6-8 класи). 

                                                              Кл.керівники. 

3. Створення колажу «Я  - за здоровий спосіб життя»  (1-5 класи) 

                                                               Кл. керівнки, класоводи. 

4. Питання на засідання шмо класних керівників : « Застосування 

методики «Рівний – рівному», - актуалізація досвіду участі школярів- 

старшокласників  у формуванні здорового способу життя» 

                                                    Керівник шмо  

Березень.(практичний) 

 

1. Година спілкування : «Житель інтернету – хто ти?» (9-11 клас) 

                                                     Класні керівнки 

2. Питання на батьківські збори : « Роль родини в попередженні 

комп’ютерної залежності в підлітковому віці» ( для батьків учнів 6-9 

класів).                                         Кл. керівнки. 

 

3. Бесіда:« Булінг в соціальних інтернет мережах. Як убезпечити себе від 

насильства в інтернеті» ( 4-11 класи); 

                                                        Кл.керівники, класоводи 

Квітень  

 

1. Година спілкування : « Як провести час з користю для себе» ( 9-11 

класи) 

                                                          Кл. керівник 

2.  Створення колажу  «Моє дозвілля.» - практична робота «Сам собі 

режисер.  ( учні 4-8 класів) 

                                                         Кл.керівнки, класовод. 

3. «Разом навчаємось , разом відпочиваємо» . Екскурсії, години розваг ( 1-

3 класи) 

  

                                                                   Класоводи. 

Травень. 

 

1.   Дискусія: «Я і мої права» - формування навичок для успішної взаємодії 

між людьми з розбіжностями у думках і поглядах. (9-11 класи) 



2.  Бесіда :  «Зумій почути думку іншого» ( 5-8 класи) 

3.  Бесіда : « Навчився грати -  навчися поважати і вислухати свого 

товариша»( 1-4 класи) 

4. Провести анкетування серед учнів 1-11 класів «Взаємини у вашій сім`ї та 

школі». 

                                                                           Кл. керівники та класоводи 

5. Провести  анкетування серед батьків вихованців «Стосунки у вашій 

родині». 

                                                                         Кл. керівники та класоводи 

 

6.  Розглянути питання на засіданні шкільного методобєднання класних 

керівників : «Результати роботи з протидії булінгу в учнівському 

середовищі за  ІІ семестр , та за рік, проблеми та шляхи подолання» 

                                                              Кервник шмо кл.керівників. 
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