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Стpoк
BиI{oHaння

I. Cпpшянllя зaПoбiгaнню тa ПpoТПдiТ бyлiнЦ (шькyвaнню) B зal&Пa.Цi освiти

1 Првести зaгaльнoшкiльнi бaтькiвськi збopи щодo
пpoфiлaктики бyлiнгy (шькyвш*rя) в yтнiBсЬкoТldy
сеpедоBиIцi з зaгryненHяIvI пpauiвникiв tовенaльноl
пpевенцii сrкTopy }oBе}IaJIЬ}Iоi гrpевенlii
Il[ocткинсЬкoгo BП нa темy <Бyлiнг y зaклaлi
oовiти. Якцo BaIIIa Ду|Tугяa cTaлa його
)I(rpTBoIо}.

flиpектоp зaKпaдy освiти
Линoк Л.o.,

клaснi кеpiвники 1-11 кл..

Bеpeсeнь

2 Пiдготyвaти гIaild,ятки N|я бaтькiв пpO пopяДoк
peaгyвaJ{Irя тa опoооби пoвiДoмлеш{я пpo BиIIaДки
бyлiнгy (цькрaння) щодо дiтeй, зaхoДи зaxиcTy Ta
}ra,цarrня дoпoп{oги дiтям

Прarгинний психолoг
Кopxt Io.М.

Bерсень

1J Пpoвести Bоеyкpaiнський TЮI(дeнЬ пpoтидii бyлiнгy
(зa oкpемим плaнoм)

Клacнi кеpiвники 1.11 кгl.,
прaктиЧний псюroлoг

Коpiк IO.l\4.,
пrдaгoг.opгaнiзaтоp
Бoндapeнкo Io.П.

Bерсень -
ItоBтеIlЬ

4 Пpoвеоти зatUIтTя здобyвaчiв освiти rпкiльногo
caмoBpядyвaння <Bищa шш<i.шнa Рaдо зa yчaсшo
пpaктичIroгo псиxoлoгa Еa теIury кHе Дoпyскaй
нacилJшl над б.гпnrсrri м>

Педaгoг-оpгaнiзaтоp
Бондapенко Ю.П.

пpaкпr*ий lrс}lxoлoг
Кopхс IO.М.,

гoлoBa caМоBpядyBal{ня
Бpиткoвa Iлoнa

Жовтень

5 Пpoвести iмiтaцiйнy Гpy ДJIя молo.цших пlкoляpiв
(14-й клaси) кЯкцo тебе oбpaхсalотЬ)

Клaонi кеpiвники 1-4 шt.,
IIpilкTиtш{ий психолoг

Кopж IО.lvI.

Жовтeнь -
ЛистопaД

6 Пpовеоти ТижДень тoлеpaнтнoстi (зa oкprтrlиМ
ппaном)

Клaснi кepiвники 1-1l кл',
пpaктитttий психоЛoг

Кopж IO.М.,
пrдaгoг-opгaнiзaтор
БoнДapенко Io.П.

Листопaд

7 Пpoвести iмiтaшiйяy грy дJIя yтнiв серлнiх i
сTapших шlaоiв кPoзкa:ки пpo нaсильcTBо)

Клaснi кеpiвники 5.11 кл',
пpaктиuний псlD(oJIoг

Коpнс Io.М.

Листoпaд.
гPУДrнь

8 Пpoвести iндивiдyaльrri тa гpyпoвi кoноyльтaцii з
tI}ITt}I{Ь нaсильсTBa тa бyлiнгy Для 1.raсникiв
oсвiтньoго rrpoцeсy

Пpaктиuний пскхoлог
Коpж Io.M.

Гpyлень

9 Пpoвести Tищдень пpaвoвoi оовiти (зa oкpемим
плaном)

Bчитель пp.lвoзrraвсTвa
Почтoвая o.A',

клaонi кеpiвники 1.11 кл'.

Гpyлень
беpезень



10 Пpовести флеrшмoб пo МixсrapoДI{oГo .цня пpо.
тидiТ бyлiнгy (4 тpaвня 2022 p'\

Пpaктиuний псиxoлог
Кopxс Io.М..

Тpaвень

ll Пpовести щенiнги дJUI стapшoклaсникiв з poзBиTкy
нaBичок спi;пrрaння Ta Мирногo виpirшенrrя
конфлiктiв

Пpaкти.rний поихолoг
Кopж Io'М.

Пртягом
poКy

12 Пpовести бесiди.зyстpi.ri злoбрa.riв освiти з
прaцiвникaми пoлiцii, tориспpyденцii

Клaснi кеpiвники l.11 шr.,
пeДaгoг.opгaнiзaтоp
Бorщapенкo Io.П.

Пртягом
рoкy

1з Пpовeоти коrrсyЛьTyвallrш бaтькiв щoдo зaxисTy
пpaв дiтей вiд нaсильстBa B сiм'i кoбoв'язки бaтькiв
Ta зaxplсT пptlB Дитини))

Клaснi кеpiвники 1.l1 шr',
пpaктич}rий поихoлог

Коpхс Ю.М.

Пртягом
poкy

t4 Пpoвeсти paнкoвi зустpiнi y.lнiв 1.2 клaсiв з меToю
фоpмрar*rя l{aвI.ttloк лpyжнiх стооyнкiв

Bчителi поЧaткoBих шlaсiв
Кyзtоковa o.Б.,
Мaтвiснко C.Л.

Пoстiйно

1< Пpоводити рботy щo.цо зaJг}ЧенI{JI здoбрauiв
oовiти схиJIьних ло пpoявiв бyлiнгy, cхиЛЬних дo
IIpaBoIIоpyшeнь, здoбyвaчiв oсвiти з деcTpyкTиBних
сiмrй у pоботi rшкiльних гypткiв, cпopтиBниx
сeщiй T& Дo уraстi y зaгaJlьllошкiльниx BихoBtIих
зaхo.IIaх.

Клaснi кepiвники 1.11 кrr.,
кеpiвники гypткiв тa

секшiй

Постiйно

[I. ЗaбезпечеltЕя сTBoprння y ЗaкЛaДi освiти бrзпечнoгo oсBiTIIьoгo сrрeДoвrrщa

I Пiдгoryвaти нaкaз <Пpо пoря.цoк дiй пеpсoнalry пpи
зiтсrеннi з BиIIaДкaMи бyлiнгу (цькyвaння) в зaклaдi
оовiти>>

,{иpектop зaKIIaдy освiти
Линoк Л.o.

Пeprпий
Tи}кденЬ
Brpесн'I

2 Пiдгoтyвaти нaкaз <Пpо зaпoбiгaння тa пpoтидilо
бyлiнгy (цькyвaння) y зaклaдi освiти

,{иpектоp зaкJтaдy oовiти
Линoк Л.o.

Bеpесень

aJ oновити pоздiл прo пpофiлaктикy бyлiнгy
(цькyвarтня) i pозмiшення нopЬ{aтиBних .цoкyIrлентiв
нa сaйтi зaклaдy oсвiти

Biдпoвiдa.rrьний зa сaйт
зaкJlalТy освiти

Мipоrшниченко B.Г.

Bерсеrrь

4 Пpoвести rrapaДИ з piзними кaтегоpiями пpaцiвrпткiв
3 IrитaнЬ пpoфiлaктики бyлiнгy (uькyвaння):
педaгогiчний пеpсo}raл; допомiжний пrpсoнirл;
технiчний пеpсo}raJl

flиpектop зaкJla.цy oсвiти
Линoк Л.o.,

пpaкпaнний психoлoг
Коpж Io.M.

Bерсень

5 oбговоpити тa прийняти пpaBилa пoве.цiнки B
кJIaсaх, оформити пpaBилa y виглядi нaoЧниx
стeндiв, пpезентauiй.

Клaснi кеpiвнlлси 1.l1 кл' Bepесeнь

6 Пеpeвipити iнфоpмaцiйну лостyпнiсть пpaBил
пове.цiнки Ta нoрМaTI,IBниx лoкyментiв 3

пpофiлaкгики бyлiнгy (цькvвaння)

,{иpектop зaкJla.цy oсвiти
Лpтrrок Л.o.

Листопaд

7 Пpовеоти aнкrTyBaIш{я бaтькiв пр безпекy в зaклa,цi
оовiти

Пpaкти.tний псиxoлог
Кopxс IО.М.,

клaснi кеpiвники l-11 кл.

Гpулень

I Пpoвести мoнiтоpинг ефективностi викoнaння
плaнy Зaxодiв' спpяrиoBaIIих нa зaпoбiгaння тa
пpoтидirо бyлirгy (цькyвaння) в зaклaдi освiти

{иркгop зilкJla,цy oсвiти
JIинок Л.o.

Гpyлень
чеpBеIrь

9 ГIpoвeоти дiaгнoстикy стооyнкiB y зaKIIa.цi освiти Пpaкти.tний психолог
Кoprк Iо,М.

Лtотий

t0 Bивчити сТaI{ освiтньогo cеpедoBищa B зaклaдi
освiти

Пpaктиuний психoлог
Коpxс Io.М.

Квiтень

11 Пiдгoryвaти звiт пpo Bиконa}il{я зaxoдiв щоДo
Bикoнaння пЛa}ry зaхoдiв, спpямоBaI{ID( IIa
зaпобiгaнlrя тa пpотидirо бvлiнгv

Педaгог.opгaнiзaтop
Бoндapенкo lo.П.

Tpaвень _
чrpBеt{Ь



длЯ BЧиItr;;

Зaстyпник лиpекmpa з
гoспo.ЦaрЧоi чaстиrrи

Зaбiлa o.B.

:TeчД нoмеpiв тeлефонiв гapянoi лiнif пpoтидii
бvдiнгv

Пpaктитний психoлoг
Кopтt Io.М.,

пe.цaгoг.opгaнiзaтоp
Бoндapeнко Io.П.

з pозгJIдДy випa.цкiв бyлiнгy (цькyвaння)
.{иpектop з,lкJlaДy освiй

III. Пpoфесiйшпй poЗBIrToк Ta шiДBшщeшня квaлiфiкaцii педaгoгiчппх пPaцiвllllкiв

з BиBЧеIIня щнiвськoгo кoJIrктиBy; з pозпiзнaвaнI{'l
oзнaк нaсильствa piзниx ви.цiв щoдo дiтей

Прaкти.rний ITсихолoг
Кopx< Io.М.

Пpaкгиuний псиiйoг
Коpж Io.М.

Пpaкгиuний псйолог

Пpовеоти зaоi.цaння Мeтo,циЧнo.о__Боъднa,,й
клacних кepiвникiв нa тrмy <opгaнiзaцiя тa
IIрoBrдeI{rUl пpoфiлaктиuнoi poбoти щoдo
пoпеpeд)кrнrrя випaдкiв бyлiнгy сeреД 1^raсникiв

Головa мrтоДищloгo
об'сДнaння клaсних

кеpiвникiв,
пpaктитний психолoг

3aбезпечити 
-прoxoджrшUl Кеpiвник зaкJla'цy освiти

ПеДaгor.oргaнbaToр БoнДAРЕI{кo


