
Затверджую 

Директор спеціалізованої школи № 82 

Наталя СУРМА 

 20 січня 2019року 

 

 

П Л А Н 

заходів спеціалізованої школи № 82 щодо реалізаціїї вимог Закону України 

від 18 грудня 2018 року  № 2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України  щодо протидії   булінгу (цькуванню)», 

 

 

№п/п/ Назва заходу Термін 

проведення  

Відповідальний  

 Управлінська діяльність: 

 

   

1. Аналіз ситуації в закладі 

освіти щодо безпечності 

освітнього середовища : 

-здійснення постійного 

моніторингу   безпечності  

та комфортності 

освітнього середовища для 

здобувачів освіти шляхом 

опитування та  

анкетування  серед 

здобувачів освіти та інших  

учасників освітнього 

процесу 

 

 

 

 

 

Постійно,  

 

 

 

жовтень- 

Лютий – 

 

 

 

Краміна Л.М., 

заступник 

директора; 

практичний 

психолог, 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

 

2. Розробка Правил 

поведінки здобувачів 

освіти  в освітньому 

закладі,  оновлення змісту 

з врахуванням вимог 

Закону України від 18 

грудня 2018 року  № 2657 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

 

До 1 вересня 

2019 року  

 

ЗДВР, 

Лідер 

учнівського 

самоврядування, 

голова 

батьківської 

ради школи. 

 



України  щодо протидії   

булінгу (цькуванню)», 

Закону України « Про 

освіту»; протидії 

домашньому насиллю. 

 

3. Проведення  батьківської 

конференції, зборів 

батьківської громади ,  

класних зборів з метою 

обговорення  Правил 

поведінки здобувачів 

освіти  в освітньому 

закладі,  оновлення змісту 

з врахуванням вимог 

Закону України від 18 

грудня 2018 року  № 2657 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України  щодо протидії   

булінгу (цькуванню)», 

Закону України « Про 

освіту»; удосконалення  

форм  та методів роботи з 

протидії булінгу  та 

домашньому насиллю 

 

Щорічно 

вересень  

Класні 

керівники 1-11 

класів 

 

4. Перевірка приміщень , 

території освітнього 

закладу,  з метою 

виявлення місць, які 

потенційно можуть бути 

небезпечними для 

вчинення  булінгу;  

 

 Краміна Л.М., 

заступник 

директора з 

НМР; 

Заславець Н.П., 

заступник 

директора з 

побутових 

питань 

 

 

5. Удосконалення 

контрольно-пропускного 

 

Постійно 

Ковбас С.Л., 

заступник 

 



режиму, організація  

належного чергування та 

моніторингу чергування  в 

місцях  загального 

користування  : їдальня, 

коридори, роздягальні, 

ігрові, туалети, шкільне 

подвіря, тощо  задля 

запобігання булінгу: 

- розробка графіку 

чергувань, організація 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 вересня 

директора з 

виховної 

роботи. 

6. Просвітницький 

напрямок: 

Організація тренінгів, 

тематичних зустрічей,  

круглих столів, перегляд 

відеоматеріалів  з 

подальшим обговоренням 

серед  учасників 

освітнього процесу на 

теми  протидії булінгу, 

ненасильницьких методів 

поведінки та виховання,  

вирішення конфліктів,  

подолання стресу, протидії 

домашньому насиллю. 

 

 

Систематично, 

протягом року 

  

 

 

Ковбас С.Л., 

заступник з ВР; 

Соціальний 

педагог, 

класні 

керівники  1-11 

класів; 

 

7. Поглиблення співпраці та  

організація координації 

діяльності школи, 

національної поліції, 

органів охорони здоров»я, 

юстиції, служб у справах 

дітей та центрів соцслужб 

для сім»ї, дітей та молоді, 

громадських, молодіжних,  

організацій  з питань  

 

Протягом 

року 

 

Ковбас С.Л., 

заступник 

директора з ВР; 

Соціальний 

педагог,  

 



дотримання прав людини, 

толерантної поведінки, 

недискримінації, 

запобігання 

правопорушенням та 

протидії булінгу; протидії 

домашньому насиллю. 

 

8 Організація навчання 

(тренінги) вчителів, 

класних керівників,  

батьків, здобувачів освіти 

щодо  процедури 

реагування ва випадки 

булінгу, формування вмінь 

та навичок  виявлення, 

протидії та попередження 

булінгу; попередження та 

протидії домашньому 

насиллю. 

  

Щорічно,  

вересень- 

січень 

Сурма Н.В., 

директор 

щколи; 

Ковбас С.Л., 

заступник 

директора з ВР 

 

 

9. Удосконалення роботи 

психологічної служби  

освітнього закладу; 

організація практичного 

супроводу: 

- створення  графіка 

консультацій; 

-  проведення 

консультаційних годин  

психолога та соціального 

педагога; 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

вересень 

 

протягом року 

згідно графіка 

 

Практичний 

психолог; 

соціальний 

педагог 

 

10 Організація роботи  

«Скриньки довіри» 

 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

11. Створення Куточка 

правової допомоги;  

організація оприлюднення  

Вересень  Ковбас С.Л., 

заступник 

директора з ВР 

 



телефонів довіри  та 

інших допоміжних 

матеріалів 

12. 

 

Організація оприлюднення 

на сайті школи : 

 -правил поведінки 

здобувачів освіти; 

-плану заходів 

спрямованих на протидію 

булінгу; 

-процедури подання заяв 

про випадки булінгу; 

 

-порядок реагування  на 

доведені випадки булінгу 

та відповідальність осіб; 

 

Вересень   

Яцька Л.В., 

вчитель 

інформатики; 

Ковбас С.Л., 

заступник 

директора з ВР 

 

13. Організація  роботи щодо  

створення системи 

протидії булінгу, а також  

попередження та протидії  

расовій, релігійній, 

гендерній  та інших форм 

дискримінації;  

формування у  здобувачів 

освіти толерантного, 

шанобливого  ставлення 

до людей  

Постійно, 

протягом року  

Класні 

керівники 1-11 

класів  

 

 


