
 
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
   

НАКАЗ 

23.09.2022                                                                                               №301-од 
 

Про проведення у закладі 

заходів до Всеукраїнського  

Тижня протидії булінгу 
 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 10.09.2019 

№1/9-570 «Щодо проведення в закладах освіти Всеукраїнського тижня з протидії 

булінгу, на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 22.07.2020 р. 

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS CoV – 2», 

Постанови Головного Державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 №9 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби  COVID – 19», з 

метою формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу, навичок 

ненасильницької поведінки, побудови конструктивного діалогу, створення 

особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті, запобігання насильству в 

учнівському середовищі, 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Провести у закладі Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу. 

                                                                                    З 26 по 30 вересня 2022 року 

2. Практичному психологу та соціальному педагогу закладу: 

2.1. Розробити та затвердити план проведення Всеукраїнського тижня протидії 

булінгу, що додається.                                                           До 23 вересня 2022 року  

2.2. Неухильно виконувати план заходів тижня.                       

                                                                                                        Впродовж тижня 

3. Класним керівникам 1 – 11 класів: 

3.1.Забезпечити неухильне виконання плану заходів тижня. 

                                                                                                       Впродовж тижня 

3.2.Включити тематичні заходи до планів виховної роботи та забезпечити 

якісний рівень їх підготовки та проведення. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                                 Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлена всіх працівників на оперативній нараді 

26.09.2022 року 



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

наказом по закладу 

від 23.09.2022 року 

№ 301-од 

Директорка закладу 

______О.Ю. Сичова 
 

 

План заходів  

до проведення Всеукраїнського тижня протидії булінгу 
 

№ Назва заходу  Дата Відповідальний 

1. Анкетування «Булінг та його прояви» 

(8-11 класи) 

Впродовж 

тижня 

Практичний психолог 

Швейка О.М. 

2. Виготовлення буклетів для учнів, 

батьків та вчителів «Як допомогти 

дітям упоратись з булінгом» 

Впродовж 

тижня 

Практичний психолог 

Швейка О.М., 

соціальний педагог 

Кудрик О.Ю. 

3. Профілактичні заняття з елементами 

тренінгу «Булінг: види, ознаки» (5-8 

класи) 

Впродовж 

тижня 

Практичний психолог 

Швейка О.М., 

соціальний педагог 

Кудрик О.Ю. 

4 Перегляд і обговорення відео 

презентацій:»Булінг в школі як його 

розпізнати» (5-9 класи) 

Впродовж 

тижня 

Практичний психолог 

Швейка О.М., 

соціальний педагог 

Кудрик О.Ю. 

5. Провести бесіди з учнями: 

«Змінюй в собі негативне ставлення до 

інших», «Добро починається з тебе» 3-

6 кл., « Не будь жорстоким» 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники, 

психологічна служба  

6. Створення соціальний відеоролика 

«Стоп Булінг!» 

Впродовж 

тижня 

Психологічна служба 

7. Поради психолога «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 

Впродовж 

тижня 

Практичний психолог  

Швейка О.М. 

 


