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КНЯГИНИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

МИРОГОЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

С.КНЯГИНИН 

02.09. 2021                                                                                       № 28 

Про організацію роботи з питань  

запобігання і протидії булінгу (цькуванню) 

Керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 

№1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657-VІІІ»,  

інформаційним листом Мирогощанської сільської ради від 04.02.2019  № 158 

 . 

НАКАЗУЮ: 

1. До 10.09.2021 року:  

1.1. створити комісію в складі заступника директора з навчально-

виховної роботи Левченка О.М., педагога-організатора Меткої С.М., 

завгоспа школи Сидорчука А.М. по перевірці приміщень, території 

школи з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними для вчинення булінгу; 

1.2. організувати належні заходи безпеки (контрольно-пропускний 

режим, спостереження в місцях загального користування: їдальні, 

гардеробі, ігрових майданчиках та технічних приміщеннях). 

  

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Левченку О.М. до 10.09. 

2021 року: 

2.1. Розробити правила поведінки здобувачів освіти оприлюднити на 

першому і другому поверхах школи; 

2.2. контролювати процедуру подання учасниками освітнього процесу 

заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (форма заяви, 
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примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до 

законодавства); 

2.3. скласти порядок реагування на доведені випадки булінгу в 

навчальному закладі та відповідальність осіб причетних до булінгу 

(цькування). 

Дані документи оприлюднити на веб-сайті закладу, на дошці 

оголошень та при проведенні інструктажів класними керівниками. 

3. Заступнику директора з виховної роботи Дещинській Н.В., практичному 

психологу Сидорчук З.В.,педагогу–організатору  Меткій С.М., соціальному 

педагогу до 10.09.2021року  

3.1. розробити заходи по запобіганню та протидії булінгу в 

навчальному закладі (заходи додаються ); 

3.2. план заходів оприлюднити для всіх учасників освітнього процесу 

на веб-сайті закладу, на дошці оголошень. 

4. Педагогічним та технічним працівникам школи, батькам, здобувачам освіти 

про випадки булінгу обов’язково повідомляти керівника закладу. 

5. Для розслідування випадків булінгу створити комісію в слідуючому складі: 

 Дещинська Н.В. – голова комісії, заст.. директора з виховної роботи ; 

 Сидорчук З.В. – член комісії, практичний психолог; 

 Метка С.М.- член комісії, педагог-організатор;  

 Яцюк О.В – член комісії, соціальний педагог; 

 Ковальчук О.В.- член комісії, шкільна медсестра. 

По виникненню таких випадків до роботи комісії залучати класних 

керівників,  батьків постраждалих дітей та батьків кривдників. 

Рішення комісії реєструвати в окремому журналі. 

 

6. Практичному психологу Сидорчук З.В. з метою надання психологічних 

послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування) чи стали його 

свідками або постраждали від булінгу (цькування):  

6.1. до 10.09.2021 року скласти графік проведення консультаційних 

годин для учасників освітнього процесу; 

6.2. оприлюднити в куточку психолога номери телефонів довіри; 

6.3. активізувати роботу скриньки довіри; 

6.4. двічі на семестр проводити моніторингове дослідження безпечності 

та комфортності навчального закладу задля вжиття відповідних 

заходів реагування. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою . 

 

 

Директор школи ________________Віктор КОВАЛЬЧУК 

З наказом ознайомлені: 

Левченко О.М.                                  Дещинська Н.В. 

Сидорчук З.В.                                   Яцюк О.В. 

Метка С.М.                                        Сидорчук А.М. 



 

 

 

 

 

 

 


