
План просвітницьких заходів для педагогічних працівників, учнів та 

батьків Черкаської гімназії № 31 щодо протидії булінгу 

на 2018-2019  навчальний рік 

  

1. Провести семінар-практикум для вчителів за програмою запобігання 

булінгу у школі  «Не смійся з мене» 
Лютий 2019 року  

Адміністрація гімназії 

2. Організувати правовий всеобуч для учнів з питань попередження булінгу, 

жорстокості та насилля, вирішення сімейних конфліктів за участю 

працівників управління юстиції міста 
Лютий 2019 року  

Адміністрація гімназії 

 

3. Організувати правовий всеобуч для батьків з питань охорони дитинства, 

попередження жорстокості та насилля, вирішення сімейних конфліктів за 

участю працівників управління юстиції міста 
Протягом навчального року  

Психологічна служба 

4. Провести  уроки відвертого спілкування.  

1-4 класи - «Змінюй в собі негативне ставлення до інших».  

5-7 класи  - «Допоможи собі рятуючи інших» 

8-11 класи - «Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш» 
Протягом навчального року  

Класні керівники 

Психологічна служба 

 

5. Провести семінар для класних керівників «Стоп булінг» за участю 

представників правоохоронних органів та фахівців ЧОІПОПП  
ЗДВР 

Лютий-березень 2019 року 

 

6. Провести батьківські збори з метою роз’яснювальної роботи  щодо 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 
Класні керівники  

До 01.03.2019 року 

7. Розміщувати довідкову інформацію щодо соціального і правового захисту 

постраждалих від насильства та роботу «телефону довіри», продовжувати 

аналізувати, інформацію отриману із «Скриньок довіри» з метою 

попередження будь-якого насильства над дитиною  
Постійно  

  Психологічна служба  

 

8. Організувати правовий всеобуч з учнями та забезпечити системне 

вивчення та дотримання школярами Єдиних правил для учнів 
Протягом навчального року  



Соціальний педагог 

Класні керівники 

9. Психологу здійснювати заходи з профілактики порушень соціально-

психологічної адаптації учнів, виховання взаємоповаги та навчання дітей і 

батьків способом конструктивної взаємодії в сім’ї; формування 

соціальних навичок у дітей  
      Постійно  

Психолог  

10. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на формування гендерної 

культури учнів. 
Квітень 2019 року 

Класні керівники, психологічна служба 
 

11. Провести профілактичні заходи з метою запобігання  булінгу серед 

підлітків за участю фахівців ЧМЦСССДМ 
                                                         Лютий-березень 2019 

Адміністрація гімназії 

Психологічна служба 

12. Створити постійно діючий куточок наочної агітації «Життя без булінгу». 
Психологічна служба 

13. Провести чіткий облік дітей, які виховуються в неблагополучних родинах. 
Вересень-жовтень 2019 року 

Психологічна служба 

 

14. Організувати перегляд учнями документальних фільмів про наслідки 

булінгу та  жорстокого поводження з дітьми. 
Березень-травень 2019 року 

Психологічна служба 

15.  Провести поглиблену діагностику з метою виявлення жертв булінгу, 

учнів, схильних до булінгу. 
Березень-травень  2019 року 

Психологічна служба 

16. Залучати органи учнівського врядування та батьківської громади до 

профілактичної роботи з питань попередження булінгу, жорстокості та 

насильства в учнівському середовищі  
Постійно 

Педагог-організатор 

 

17. Організувати написання есе на тему «Як довіряти і бути вдячним іншим».  
Березень-травень  2019  

Учителі української мови  

 

18. Проведення засідання методичного об’єднання класних керівників 1-11 

кл. на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо 

попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»  
Адміністрація 

Класні керівники 1-11кл.  

 



19. Години спілкування «Кібербулінг! Який він?».  
Лютий 2019  

Класні керівники  

20. Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо – НІ!  
Березень 2019  

Класні керівники  

 

 

Заступник директора з виховної роботи                     Бондар  С.В. 


