
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ по ДНЗ 

від 28.12.2021p. № 135/p 

 
План заходів ДНЗ №28 «Космічний» 

щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) на 2022 рік 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Обговорення нормативних документів: Закону 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів Украйни щодо протидії 

булінгу (цькуванню)» (із змінами), наказ МОН 

від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану 

заходів, спрямованих на запобігання та 

протидії булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти, лист МОН України від 14.08.2020 № 

1/9-436 «Про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та попередження i 

протидії булінгу (цькуванню) та інших. 

Січень, 2022 Директор 

2 Розробка плану заходів, які пов’язані з 

запобіганням та протидією булінгу 

(цькуванню). 

Грудень, 

2021 

Директор 

3 Організація просвітницької роботи з 

учасниками 

освітнього процесу 

Впродовж 

року 

Практичний 

психолог 

4 Оновлення нормативно-правової бази щодо 

питання запобігання та протидії булінгу. 

Впродовж 

року 

Директор, 

Практичний 

психолог 

5 Ознайомлення працівників з наказом та планом 

заходів на адміністративній нараді при 

директорові. 

Січень, 2022 Директор 

6 Оновлення інформації на веб-сайті 

дошкільного закладу з проблеми 

запобігання та протидію булінгу. 

Впродовж 

року 

Модератор 

сайту 

7 Невідкладне інформування,   у   разі   

виявлення 

випадку булінгу, відповідних органів, 

визначених Законом України від 18.12.2018 № 

2657-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)». 

В разі 

виникнення 

таких 

випадків 

Директор 

8 Оприлюднення телефонів довіри на сайті                        

ДНЗ, в куточках для батьків. 

Постійно Модератор 

сайту, педагоги 

9 Оприлюднення на веб-сайті, на дошках 

оголошень: 

Правил поведінки учасників освітнього 

процесу в закладі освіти; 

Плану заходів закладу освіти, спрямованих на 

запобігання та протидію буfїінгу (цькуванню); 

Січень, 2022 Модератор 

сайту 



Процедури подання учасниками освітнього 

процесу заяв про випадки булінгу (цькування) 

в дошкільному закладі (форма заяви, 

примірний зміст, терміни та процедуру 

розгляду відповідно до законодавства тощо); 

Порядку реагування на доведені випадки 

боулінгу (цькування) в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

10 Організація та проведення занять, бесід, що 

формують у дітей уявлення про толерантність 

по відношенню до різних людей, 

справедливість, порядність. 

Впродовж 

року 

Педагоги, 

практичний 

психолог 

11 Забезпечити консультативну допомогу батькам 

з питань соціально-правового захисту 

дошкільників (за потребою).  

Впродовж 

року 

Директор, 

вихователь- 

методист, 

практичний 

психолог, 

педагоги 

12 Розробка плану заходів, які пов’язані з 

запобіганням      та протидію булінгу 

(цькуванню) на 2023 рік. 

Грудень, 

2022 

Директор, 

Практичний 

психолог 

 


