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ПЛАН ЗАХОДІВ, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування)  

в ЗДО «РОМАШКА» 

№ 

з/п 

Найменування заходів Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 

Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

1 Провести Всеукраїнський тиждень протидії 

булінгу (за окремим планом) 

Вихователі груп, 

практичний 

психолог 

Вересень 

2 Провести Тиждень толерантності (за окремим 

планом) 

Вихователі груп, 

практичний 

психолог 

Листопад 

3 Обговорення питання протидії булінгу на 

загальних батьківських зборах 

Керівник закладу 

освіти, практичний 

психолог 

Травень  

4 Провести консультації  з питань насильства та 

булінгу в ЗДО  

Практичний 

психолог 

Протягом 

року  

5 Провести Тиждень правової освіти (за окремим 

планом) 

Вихователі груп Грудень 

березень 

6 Провести консультування батьків щодо захисту 

прав та інтересів дітей  

Практичний 

психолог 

Протягом 

року 

Забезпечення створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища 

1 Підготувати наказ «Про запобігання та 

протидію булінгу (цькування) у ЗДО 

Керівник закладу 

освіти 

вересень 

2 Оновити розділ про профілактику булінгу 

(цькування) і розміщення нормативних 

документів на сайті закладу освіти 

Відповідальний за 

сайт закладу освіти 

Вересень 

3 Довести до відома дітей та їх батьків про 

правила поведінки дітей в ЗДО 

Вихователі груп Вересень 

4 Перевірити інформаційну доступність правил 

поведінки та нормативних документів з 

профілактики булінгу (цькування) 

Відповідальна особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

Листопад  

5 Провести моніторинг ефективності виконання 

плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькування) в ЗДО 

Керівник закладу 

освіти 

 

Грудень 

травень 

6 Вивчити стан освітнього середовища в закладі 

освіти 

Практичний 

психолог 

Квітень 

7 Провести анкетування батьків про безпеку в 

ЗДО 
Практичний 

психолог 

Грудень 

8 Підготувати звіт про виконання плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу 

  Відповідальна 

особа  з питань 

запобігання та 

 Травень – 

червень 
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№ 

з/п 

Найменування заходів Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

протидії булінгу 

(цькування) 

Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

1 Підготувати методичні рекомендації для 

педагогів: з розпізнавання ознак насильства 

різних видів щодо дітей 

Відповідальна особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування), 

практичний 

психолог 

Жовтень 

2 Забезпечити проходження педагогічними 

працівниками спецкурсів, курсів з питань 

протидії булінгу (цькування) 

Керівник закладу 

освіти 

Протягом 

року 

3 Провести навчальний семінар для педагогів 

щодо запобігання булінгу (цькування) та 

довести до відома заходи реагування 

Відповідальна особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

Жовтень 

4 Провести тренінг для педагогів щодо 

запобігання булінгу (цькування) у закладі 

освіти 

Практичний 

психолог 

Листопад 

5 Провести консультування педагогів із 

проблемних ситуацій 

Практичний 

психолог 

Протягом 

року 

 

 

  


