
                                                                                                                  

План заходів 
з запобігання та протидії булінгу (цькуванню) та насильству в КЗ «Лисичанська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області»  

№з/п Назва заходу 

  

Відповідальні 

1 Провести цикл тренінгів щодо запобігання булінгу та 

насильству у школі для класних керівників, учнів-лідерів, 
ОП, членів батьківської громади 

Науменко В., 

Литвинець О.Г. 

2 Проводити системну роботу практичному психологу з 
педагогами закладу освіти, батьками та учнями на тему 

«Безпечна школа», «Маски булінгу» 

Практичний психолог, 
класні керівники 

3 Провести тренінгові заняття з учнями та батьками 

освітнього закладу на тему «Профілактика булінгу в 
учнівському середовищі», «Протидія насильству» 

Класні керівники 1-11-х 

класів 

4 Ознайомити учнів, батьків з нормативними документами 
щодо організації освітнього процесу в закладі освіти 

Директор школи, 
ЗДНВР, ЗДВР 

5 Проведення годин класного керівника, годин психолога 
формування навичок толерантного та ненасильницької 

поведінки 

Класні керівники 1-11-х 
класів, практичний 

психолог 

6 Оформити куточки «Права дитини», «Кодекс честі», «Стоп-
булінг», «Ні насильству» 

Педагоги-організатори, 
класні керівники 

7 Розробити та затвердити «Правила поведінки здобувача 
освіти», щоб зменшити ризик булінгу, насильства та 
жорстокого поводження 

ЗДВР, педагог-
організатор 

8 Проводити просвітницьку роботу на батьківських зборах на 

теми «Булінг у школі: чому діти цькують дітей і що за цим 
стоїть», «Протидія домашньому насильству» 

Практичний психолог, 

класні керівники 1-11-х 
класів 

9 Провести виховні години та батьківські збори «Як навчити 
дітей безпечної поведінки в Інтернеті» 

Практичний психолог, 
класні керівники 1-4-х 

класів 

10 Підготувати відеоролик та взяти участь у міському конкурсі 

відеороликів «Діти проти!» 

Мельничук О.К.. 

11 Взяти участь у міських конкурсах «Правовий марафон»,  

«Правничі ігри» 

Вчитель права Велика 

М.В..  

12 Провести години спілкування на теми: «Планета 
толерантності», «Вчимося толерантному спілкуванню» (1-4-
ті класи) 

Класні керівники        1-
4-х класів 

13 Провести години класного керівника на теми:  

• «Права дитини» 
• «КІБЕРБУЛІНГ: СПОСОБИ РОЗПІЗНАННЯ ТА 

ЗАХИСТ»  

• «Поведінка в конфлікті. Що означає відповідальність 
за власну поведінку? 

• «Критичний аналіз інформації» 
 

Класні керівники     5-
11 класів    

14 З метою створення позитивної атмосфери провести 
загальношкільний фестиваль «Зірки ХХІ ст.» 

Педагоги-організатори, 
класні керівники 

  

  


