
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. директора ХРЛІСП
_____________ І.М. Вишня
«___»________20__р.

План заходів,

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

у Харківському республіканському ліцеї-інтернаті спортивного профілю

у 2019/2020 навчальному році



№ з/п Назва заходу Термін
проведення

Відповідальний



Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження
насильства та булінгу

1. Підготовка  наказу  «Про
створення безпечного освітнього
середовища,  формування  у
здобувачів  освіти  ціннісних
життєвих  навичок  у  2019/2020
н.р.»

Останній тиждень
серпня

В.о. директора

2. Наради  з  різними  категоріями
працівників  з  питань
профілактики  булінгу
(цькування)

Вересень Уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

3. Обговорення  та  прийняття
правил поведінки у класах

Вересень Класні керівники,
старости класів

(8-11 класи)
4. Організація  механізмів

звернення  та  встановлення
інформаційних  скриньок  для
повідомлень про випадки булінгу
(цькування)

Вересень Практичний
психолог, класні

керівники

5. Оновлення  розділу  з
профілактики  булінгу
(цькування)  на  сайті  ліцею-
інтернату,  розміщення
відповідної інформації

Постійно Відповідальна
особа за сайт

закладу освіти

6. Підготовка  інформаційних
матеріалів  з  профілактики
булінгу (цькування) в освітньому
середовищі для педагогів

Жовтень Уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

7. Підготовка  методичних
рекомендацій  для  педагогів  з
вивчення учнівського колективу,
з  розпізнання  ознак  насильства
щодо дітей 

Жовтень Уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування),
практичний

психолог
8. Оформлення тематичного стенду Жовтень Уповноважена

особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

9. Підготовка  за  участю Листопад Уповноважена



старшокласників  тематичних
буклетів

особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

10. Інформаційна  акція  для
старшокласників

Грудень Уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

11. Виступ  на  загальношкільних
батьківських  зборах  з
профілактики  булінгу
(цькування)  в  учнівському
колективі

Лютий В.о. директора,
уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

Робота з вчителями та іншими працівниками ліцею-інтернату
12. Проведення  навчальних

семінарів  для  вчителів  щодо
запобігання  булінгу  (цькування)
та заходів реагування

Осінні канікули Уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

13. Інструктивні наради з технічним
персоналом  та  іншими
працівниками  з  питань
профілактики  булінгу
(цькування)

Листопад В.о. директора,
уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

14. Тренінг  для  вчителів  та
вихователів  щодо  запобігання
булінгу  (цькування)  у  закладі
освіти

Зимові канікули Практичний
психолог

15. Співбесіда  з  класними
керівниками  за  результатами
діагностики класних колективів

4 рази на рік Практичний
психолог

16. Консультування  класних
керівників,  вихователів  з
проблемних питань

Упродовж
навчального року

Практичний
психолог

Робота з учнями
17. Тиждень протидії булінгу 16.09-20.09.2020 Класні керівники,

практичний
психолог

18. Проведення  тренінгів  для
старшокласників  з  розвитку
навичок спілкування та мирного

Упродовж
навчального року

Практичний
психолог



вирішення конфліктів
19. День  відкритих  дверей  у

шкільного психолога
Жовтень Практичний

психолог
20. Уроки  відвертого  спілкування  з

протидії булінгу «Стережись! Бо,
що посієш, то й пожнеш», «Про
стосунки  в  учнівському
середовищі»

Листопад Класні керівники,
вихователі

21. Конкурс  плакатів  та  колажів
«Світ без насильства»

Листопад Класні керівники

22. Превентивні  п'ятихвилинки
«Толерантність  –  крок  до
свободи»  до  Міжнародного  дня
толерантності

16.11.2019 Вихователі

23. Виставка  листівок
«Толерантність – це…»

16.11.2019 Класні керівники

24. Бесіди  «Як  протидіяти
кібербулінгу»

Листопад Класні керівники

25. У рамках тижня права:
- Виховні уроки на тему: «НІ

дискримінації  та  насильству  у
школі»;

- години  відвертого
спілкування  за  участю
представників  Національної
поліції  «Не  допускай  проявів
булінгу  над  собою.  Допоможи
другу» 

09.12-13.12.2019 Класні керівники,
вихователі

26. Відверта  розмова  «Мова
знущання: як відрізнити боулінг
від стьобу?»

Січень Вихователі

27. Урок  права  «Психологічне  та
фізичне насильство у школі. Хто
має відповідати за законом?»

Лютий Класні керівники

28. Виготовлення  та
розповсюдження  серед  учнів  8-
11  класів  листівок  на  тему  «Не
стань жертвою булінгу»

Квітень Вихователі

29. До  Міжнародного  дня  захисту
дітей  флеш-моб  «Ми  проти
насильства»

01.06.2020 Вихователі

Робота з батьками
30. Тематичні  загальношкільні

батьківські збори «Що треба знати
Жовтень В.о. директора



про  булінг  у  школі  та
відповідальність за нього»

31. Підготовка  пам’ятки  для  батьків
про порядок реагування та способи
повідомлення про випадки булінгу
(цькування)щодо  дітей,  заходи
захисту та надання допомоги дітям

Жовтень Уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

32. Відкриття  сімейного  клубу  «Діти
без насильства»

Листопад Практичний
психолог

33. Круглий  стіл  для  батьків
«Поговоримо  про  боулінг  та
кібербулінг»

Грудень Класні керівники,
вихователі

34. Тематичні  батьківські  збори  в
класах

Упродовж
навчального року

Класні керівники

35. Проведення  консультацій
психолога з питань взаємин батьків
з дітьми

Упродовж
навчального року

Практичний
психолог

36. Консультування  батьків  щодо
захисту прав та інтересів дітей

Упродовж
навчального року

Уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
37. Самооцінка  закладу  освіти  за

показниками  безпеки  та
комфортності

2 рази на рік Адміністрація

38. Анонімне  анкетування  учнів  8-11
класів  про  випадки  булінгу
(цькування) в ліцеї-інтернаті

Грудень Практичний
психолог

39. Анкетування батьків про створення
безпечного  освітнього  середовища
в ліцеї-інтернаті

Грудень Класні керівники

40. Анкетування  учнів  щодо
безпечності  та  комфортності
закладу освіти 

Січень Класні керівники

41. Діагностика  стосунків  у  закладі
освіти.  Анкетування  учнів  та
вчителів

Лютий Практичний
психолог

42. Аналіз  інформації  за  протоколами
комісії  з  розгляду випадку булінгу
(цькування) в ліцеї-інтернаті

Щомісяця Уповноважена
особа з питань
запобігання та

протидії булінгу
(цькування)

Методист                                                                           С.Ю. Гунбіна


