
  
                                         План  

       роботи  практичного психолога та соціального педагога 

ЗОШ І – ІІІ ст. м. Берестечко 

 з питань запобігання і протидії  булінгу та  шкільному насильству  

на 2019 – 2020н. р. 

  

  

№ Вид роботи Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Дослідження учнів, батьків, працівників 

щодо  причин та умов виникнення 

ймовірних ризиків проявів протиправної 

поведінки учасників освітнього процесу. 
  

З 09.09 2019 

по 

03.03.2020р. 
 

Соціально-

психологічна 

служба 

2. Заходи інформаційно-просвітницької 

роботи щодо протидії булінгу в освітньому 

середовищі: 

. Провести тижневик з протидії булінгу та 

насильства «Стоп булінг!» 

.Анкетування з метою виявлення випадків 

булінгу у старшій ланці школи. 

.Година відкритого спілкування з 

психологом « Безпека школи. Стоп булінг» 

 Булінг у школі: чому діти цькують 

дітей і що з цим робити. 

 Жертва у дитячому колективі. Як 

навчити школяра протидіяти 

булінгу(консультування класних 

керівників); 

 Бесіда « Ні конфлікту в нашому 

житті» 

 Проблема булінгу очима підлітка; 

 Поради для жертв шкільного 

цькування ( корекційні заняття). 
 

З 09.09 

2019- по 03. 

06. 2020р. 

16.09.-20.09. 

2019р 

19.09.2019р. 

Учні 8х. кл. 

Батьки 

 

Кл., 

керівники 

Учні 6 -9кл. 
 

педагоги 
 

Учні 7-8 кл. 

Соціально-

психологічна 

служба 



3. . Поповнення інформаційними матеріалами 

про булінг соціально-психологічного 

вісника. 

.   Перегляд відеоролику «Поради свідкам 

булінгу» 

 Відео ролик «Правила безпечної 

поведінки» 

 Профілактика булінгу в учнівському  

колективі. 
     

 

Вересень 

 

 

Учні 5-8кл. 

 

Учні1-4кл. 

 

Педагоги 

Соціально-

психологічна 

служба 

4. Розмістити інформацію на офіційному веб-

сайті та віснику соціально-психологічної 

служби: 

 Телефон довіри; 

 Правила поведінки здобувачів освіти; 

 План заходів освіти, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу; 

 Процедури подання учасниками 

освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу в закладі освіти; 

 Порядок реагування  на доведені 

випадки булінгу у школі та 

відповідальність  осіб, причетних до 

булінгу. 

Вересень-

Жовтень 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

Заступник 

директора з 

ВР 

5. Створити комісію з розгляду випадків 

булінгу та оформити журнал реєстрації 

рішень комісії, які зберігаються у 

паперовому вигляді з оригіналами підписів 

всіх членів комісії. 

Вересень-

Жовтень 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

Заступник 

директора з 

ВР 

6. Залучити громадські, батьківські, молодіжні 

організації, представників служб у справах 

дітей  та ювенальної превенції. 

Постійно. Соціально-

психологічна 

служба 

Заступник 

директора з 

ВР 

 
 

 


