
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ від 10.09.2020 № 76 

 

ПЛАН  

заходів щодо запобігання та протидії булінгу на 2019-2020 

 навчальний рік 

Комунальної установи «Міський міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат» Сумської міської ради 

 

 № 

п/п 

Захід Термін Відповідальні 

1.  Обговорення питання протидії 

булінгу на педагогічній раді. 

січень 2020 р. директор 

комбінату 

2.  Вивчити стан мікроклімату в 

учнівських колективах 

(опитування, анкетування 

учасників освітнього процесу 

жовтень 2019 р. керівники груп, 

методист з 

профорієнтації 

3.  Внести до порядку денного 

засідання циклових комісій 

питання щодо протидії булінгу в 

учнівському колективі 

січень-лютий 2020 р. голови циклових 

комісій 

4.  Поновлювати інформаційні 

куточки щодо питань протидії 

булінгу 

протягом року заступники 

директора 

5.  Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькування (булінгу) 

протягом 

навчального року 

заступники 

директора 

6.  Тренінг «Порозуміння у 

конфліктних ситуаціях» 

березень 2020 року Озор Л.А. 

7.  Проведення уроків відвертого  

спілкування по запобіганню 

випадків булінгу серед учнів 

комбінату 

протягом 

навчального року 

керівники груп, 

методист з 

профорієнтації 

8.  Спостереження за поведінкою 

учнів під час навчального 

процесу та в позаурочний час 

протягом 

навчального року 

керівники груп  

9.  Розповсюдження буклетів серед 

учасників навчально-виховного 

процесу «Не стань жертвою 

булінгу» 

протягом 

навчального року 

керівники груп, 

методист з 

профорієнтації  

10.  Формування позитивного 

мікроклімату під час уроків 

теоретичного навчання та 

виробничого навчання 

протягом 

навчального року 

педагогічні 

працівники 



11.  Проведення індивідуальних бесід 

з учасниками навчально-

виховного процесу 

протягом 

навчального року 

директор 

комбінату, 

заступники 

директора, 

керівники груп 

12.  Провести батьківські збори та 

включити питання щодо 

роз’яснення Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» 

 керівники груп  

13.  Індивідуальна робота з батьками 

учнів щодо зменшення ризиків 

булінгу серед учнів 

протягом 

навчального року 

директор 

комбінату, 

заступники 

директора, 

керівники груп  

14.  Забезпечити розміщення 

інформації на веб-сайтах:  

 план заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в 

закладі освіти;  

 порядок подання та 

розгляду (з дотриманням 

конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу 

(цькування) в закладі 

освіти; 

 порядок реагування на 

доведені випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти 

та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу 

(цькування);  

 заява (зразок). 

протягом року секретар 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


