
 
                                                                                                                     Додаток 4  

                                                                                                                     до наказу № 26 

                                                                                                                      від 27.02.2019р. 

 

План заходів  

Житомирського центру розвитку дитини № 53 «АБВГДЕЙКА» 

з запобігання та протидії булінгу  

 

№ 

п/п 

Заходи по реалізації програми Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Кількість 

залучених 

осіб 

Термін 

виконання 

Відпо 

відаль 

ний 

1. Підбір та розміщення 

інформації на веб-сайті 

закладу  «Попередження 

булінгу в освітньому 

середовищі» 

Батьки, 

педагоги 

400 

чоловік  

 

Березень 

2019 року 

Соціаль 

ний 

педагог 

2. Виступ на групових 

батьківських зборах на тему 

«Ненасильницьке спілкування 

за теорією Маршала 

Розенберга» 

Педагоги, 

батьки  

470 

чоловік 

Березень-

квітень 2019 

року 

Соціал. 

педагог, 

психолог 

3. Підбір та розміщення 

інформації про права дітей для 

просвітницького стенду 

«Психологічний порадник» 

Батьки, 

педагоги 

400 

чоловік  

 

Березень 

2019 року 

Психолог 

4. Тренінг «Успішна комунікація 

як засіб профілактики 

насильства в дитячому 

середовищі» 

Педагоги 

ЦРД 

41 Травень 2019 

року 

Соціал. 

педагог 

 

5. Виготовлення та 

розповсюдження 

просвітницьких листівок «З 

повагою один до одного!» 

Батьки 

вихованців 

ЦРД 

400 

чоловік 

Червень-

серпень 2019 

року 

 

Психолог 

6. Бесіда з вихованцями закладу: 

«Толерантність починається з 

мене»  

Вихованці 

старших  

груп 

90 чоловік Квітень 2019 

року 

Психолог 

7. Перевірити приміщення, 

територію закладу з метою 

виявлення місць, які 

потенційно можуть бути 

небезпечними та 

сприятливими для вчинення 

боулінгу.  

  до 

12.03.2019р 

Соціал. 

педагог, 

 

8 Розмістити на 

інформаційному стенді, 
 470 до Соціал. 



куточку психолога, веб-сайті: 

 розклад консультаційних 

годин практичного 
психолога і соціального 

педагога; 
 алгоритм розгляду заяв та  

з’ясування обставин випадків 

булінгу; 

 інформацію про 

відповідальну особу за 

здійснення контролю за 
розглядом скарг; 

 відомості про систему 

покарань згідно з КУпАП 
за булінг; 

 примірний зразок заяви 
постраждалої особи;  
 контактну інформацію та 

перелік організацій і установ, 

які займаються проблемою 

протидії булінгу. 

чоловік 12.03.2019р. педагог 

 

 

 

 

 

Соціал. 

педагог 

9 Дотримуватися вимог 

законодавства й Алгоритму 

розгляду та неупередженого 

з’ясування обставин випадків 

булінгу. 

   Соціал. 

педагог, 

психолог 

10 Регулярно проводити 
моніторинг безпечності, 

комфортності закладу.  

   Соціал. 

педагог 

11 Додержуватися порядку 

реагування на доведені 
випадки булінгу. 

   Соціал. 

педагог 

12  Оформити документацію 

реєстрації та розгляду заяви  

постраждалої особи, рішення 

про результати розслідування. 

  до 

20.03.2019р. 

Соціал. 

педагог 

13 Негайно повідомляти 

завідувача про заяви 

постраждалої особи/інших 

осіб булінгу (цькування) 

   Соціал. 

педагог 

 

 


