
План заходів щодо створення безпечного середовища  

та профілактики булінгу (цькуванню) у закладі дошкільної освіти 

№19 «Троянда»  

Івано-Франківської міської ради 

на 2021-2022 роки 

 

 

№ 

з/п 

Заходи  Терміни 

виконання  

Відповідальні  

1.  Затвердження Плану заходів щодо 

створення безпечного освітнього 

середовища, протидії насильства та 

булінгу (цькування) у ЗДО№19 

«Троянда» 

Лютий 2021 Керівник закладу 

Вірстюк Н.В. 

2.  Підготовка наказу «Про запобігання 

булінгу(цькування)у ЗДО№19 «Троянда» 

Призначення уповноваженої особи для 

здійснення невідкладних заходів 

реагування у випадках виникнення 

фактів насильства 

Лютий 2021 Керівник закладу 

Вірстюк Н.В. 

3.  Отримати наочні матеріали для оформ-

лення стенду: «Алгоритм реагування 

педагога на факт виявлення булінгу». 

Лютий 2021 Уповноважена 

особа ЗДО №19, 

Департамент 

освіти та науки 

4.  Оформити стенд «Ні!- булінгу в 

дошкільному закладі» 

Лютий 2021 Уповноважена 

особа АнінаН.В 

5.  Взяти участь у проведенні Круглого 

столу при Департаменті освіти та науки, 

для уповноважених осіб ЗДО «Булінг у 

ЗДО – міф чи реальність» 

Лютий 2021 ЗДО№19-

АнінаН.В.. 

уповноважена 

особа 

 

6.  Семінар для педагогічних працівників 

«Безпечний заклад »  

Лютий 2021 Практичний психо-

лог  Коргуник І.І 

7. Провести Круглий стіл для педагогів 

ЗДО№19  «Булінг у ЗДО – міф чи 

реальність» 

Жовтень  

2021 

Уповноважена 

особа 

АнінаН.В.,практич

н. психол. 

Коргуник І.І 

8. Організувати та провести «Тиждень 

толерантності» під гаслом: «Мій 

улюблений світ без насильства» 

Листопад 

2021 

Практ.психолог 

Коргуник І.І, 

колектив ЗДО№19 

9. Професійна майстерня для вихователів 

«Протидія булінгу у закладах дошкільної 

освіти». 

 

 

Лютий 2021 Керівник закладу 

Вірстюк Н.В., 

уповноважена 

особа Аніна Н.В. 



 

 

10. 

 

 

Підготовка наказу «Про порядок дій 

персоналу при зіткненні з випадками 

булінгу (цькування) у закладі освіти» 

 

 

 

Лютий 2021  

 

 

Керівник закладу 

Вірстюк Н.В.,  

 

 

11. 

 

Акції «Ділимось любов’ю» 

-« Святий Миколай поспішає до малят» 

-« Подарунки своїми руками 

дітям «Містечка Милосердя» 

 

Грудень 

 

Травень 

 

уповноважена 

особа Аніна Н.В., 

вихователі, 

     батьки 

12  Проводити відеоперегляди  та 

обговорення мультфільмів відповідної 

спрямованості: 

 «Подорож до країни дружби», «Ми-

дружні хлопці та дівчата», інші.. 

Упродовж 

навчального 

року 

Уповноважена 

особи, вихователі, 

 

13 Флеш-моб  «Дитячий колектив  без 

булінгу. Сім’я без насильства» 

Травень  уповноважена 

особа 

Аніна Н.В., 

вихователі, батьки  

14 Корекційно-розвиткові заняття з дітьми 

старших груп цикл занять : 

- для дітей старшого дошкільного віку: 

«Стоп! Образам та цькуванням» 

- для дітей середнього дошкільного віку: 

 «Коло дружби та добра» 

- для дітей старшого дошкільного віку: 

«Всі малята різні, але всі ми рівні» 

 

Упродовж 

навчального 

року  

  Практичний 

психолог Коргуник 

І.І., вихователі, 

15 Тематичні батьківські збори «Протидія 

цькуванню у дитячому колективі» 

Згідно пла -

ну роботи 

ЗДО  

Керівник  ЗДО, 

вихователі 

16 Проведення консультацій психолога , 

педагогів з питань взаємин батьків з 

дітьми на теми: 

-«Щаслива сім’я. Яка вона» 

-«Заохочення і покарання» 

-«Правова освіта для маленької дитини» 

Упродовж 

навчального 

року 

уповноважена осо-

ба, практичний 

пси- холог 

,вихователі 

17 Консультування батьків щодо захисту 

прав та інтересів дітей  

За потреби  Уповноважені 

особи 

практич.психологи 

18 Тренінг для  батьків «Вчимося 

спілкуватися з дитиною» 

 

Квітень   Практичний пси-

холог Коргуник І.І. 

 

Керівник закладу ЗДО№19 «Троянда»                                             Вірстюк Н.В. 

 


