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Н А К А З 

 

01.09.2020 року                                                                                                № 176 

  

Про організацію роботи  щодо  

протидії  булінгу  (цькуванню)   

в ЗЗСО № 243 на 2020-2021 н. р.  

 

На виконання частини другої статті 25, частини третьої статті 26, статті 54, 

частини першої статті 64, пункту 2 частини другої статті 71 Закону України «Про 

освіту», керуючись листами Міністерства освіти і науки України № 1/11- 881 від 

29.01.2019 року «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 року № 2657-VІІІ, від  14.08.2020 

року «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 

попередження і протидії булінгу (цькування) та  з метою створення у закладі 

безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу 

(цькування)  

 

НАКАЗУЮ : 

 1. Призначити відповідальною особою з питань протидії булінгу у закладі 

на 2020-2021 навчальний рік заступника директора з виховної роботи Губіну І.С. 

 2. Затвердити План заходів із протидії булінгу та будь-яким іншим 

проявам насильства у закладі освіти  на 2020/2021 навчальний рік (Додаток 1). 

3. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу  

(цькування) та реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти (Додаток 2). 

4. Затвердити Зразок заяви про випадки булінгу (цькування) (Додаток 3). 

5. Створити комісію з розгляду  випадків  булінгу у складі: 

Голова комісії –  Матвєєва Л.О., директор школи. 

Заступник голови комісії - Губіна І.С., заступник директора з виховної роботи; 

Секретар - Хоменко Н.О., заступник директора з НВР. 

Члени комісії: - Зайцева К.С., заступник директора з НВР; 

- Рига О.М., психолог школи; 

- Коренська В.А., голова ПК; 

- Шавалюк А.М., фахівець з охорони праці. 

6. Затвердити Права та обов’язки членів комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі (Додаток 4). 

7. Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування): 

7.1.  До роботи комісії залучити батьків сторін булінгу (цькування), 
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представників інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в 

закладі. 

7.2. У своїй роботі керуватися Порядком реагування на випадки булінгу 

(цькування) в закладі та іншими нормативно-правовими актами. 

8. Відповідальній особі з питань протидії булінгу Губіній І.С.:  

8.1. Організувати проведення регулярного моніторингу безпечності та 

комфортності освітнього середовища закладу шляхом опитування, анкетування 

та вжиття відповідних заходів реагування.  

8.2. Проводити спільну просвітницьку роботу зі Службою у справах дітей, 

ювінальною превенцією та Міністерством юстиції  з питань створення 

безпечного середовища серед учнів та підлітків, батьків, вчителів. 

8.3. Здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі та розгляд скарг про 

відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами    

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи                                                   Ліна МАТВЄЄВА 

 

 

 


