
 
УКРАЇНА  

СЕЛЯТИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ 

СТУПЕНІВ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ЗАЙЦЯ СЕЛЯТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
59131, село Селятин, Путильський район, Чернівецька область,  тел. 8(03738) 2–34–38 

 E-mail: selscholl@gmail.com Код ЕДРПОУ 25076300 

 

 

 

НАКАЗ 

 

 

 

          31.08. 2019                                                                                     №   

Про затвердження «Плану заходів, 

 

спрямованих на запобігання та 

 

протидію булінгу у закладі освіти 

 

 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)», розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 28.02.2019 №201-р «Про створення та склад обласного 

штабу із протидії булінгу (цькуванню)», листа Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 07.06.2019 № 01.41/19-1085, наказу 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної адміністрації від 

03.05.2019 № 224 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» з метою 

попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед 

учасників освітнього процесу 

 

  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу у закладі освіти (додаток 1). 

 

mailto:E-mail:%20selscholl@gmail.com


2.3.     Організувати роботу щодо протидії та запобіганню булінгу 

(цькуванню) у закладах освіти, відповідно до порядку реагування на 

випадки булінгу (додаток 2). 

 

2.4.     Щоквартально,  не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітнім 

періодом подавати у  методичний кабінет ОТГ звіт  про виконання Плану 

заходів для узагальнення в паперовому та електронному вигляді на 

електронні адреси   . 

 

  

 

3. Заслуховувати щорічно до 31 червня інформацію про стан виконання 

Плану заходів на нараді при директорі. 

 

  

 

4. Наказ розмістити на інформаційному сайті відділу освіти, молоді та 

спорту Путильської райдержадміністрації. 

 

  

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Рогозняк В.Т. 
 

 

 

 

Директор                                                    О.П. Штефура 

 

З наказом ознайомлено:                                                             

Рогозняк В.Т. 

Косар С.З. 
 

 

Додаток 1 

до наказу  

 

від  .08.2019  №   
  

План заходів,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

Селятинському ЗЗСО І-ІІІ ст.. ім.. О.Зайця 

 



Найменуван

ня завдання 

Найменування заходів Відповідаль

ні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1.Сприяння 

створенню 

безпечного 

освітнього 

середовищ

а в 

закладах 

освіти  

1) інформаційно-просвітницька діяльність 

серед учасників освітнього процесу щодо 

форм, причин і наслідків булінгу 

(цькування), заходів у сфері запобігання 

та протидії булінгу (цькування), 

формування нетерпимого ставлення 

громадян до насильницької моделі 

поведінки у міжособистісних стосунках; 

 

2) забезпечення координації та взаємодії 

на місцевому рівні між дирекцією та 

органами виконавчої влади, відділу 

освіти, молоді та спорту ОТГ, 

ювенальною превенцією превентивної 

діяльності Путильського відділення 

поліції Кіцманського відділу поліцїї 

Головного управління національної 

поліції Чернівецької області, служби у 

справах дітей райдержадміністрації, 

Селятинського центру соціальної служби 

для сім’ї, дітей та молоді, інститутів 

громадянського суспільства тощо;  

 

3) вжиття заходів для надання соціальних 

та психолого-педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками або 

постраждали від булінгу (цькування) із 

залученням зацікавлених структур. 

адміністраці

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР, 

соціальний 

педагог 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За потреби, 

але не рідше 

двох разів на 

рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

2.Забезпече

ння 

створення 

у закладах 

освіти 

безпечного 

освітнього 

середовищ

а 

 

1) розроблення плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі освіти; 

 

 

2) проведення моніторингу ефективності 

виконання плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти, надання 

методичної та практичної допомоги, 

виявлення проблемних питань у сфері 

запобігання та протидії булінгу 

ЗДВР, 

соціальний 

педагог  

 

 

 

 

 

Психологічн

а служба, 

соціальний 

педагог  

 

Щороку до 

початку 

навчального 

року 

 

 

 

За потреби, 

але не рідше 

двох разів на 

навчальний 

рік 

 



(цькуванню) та вжиття вичерпних заходів 

для їх вирішення; 

 

3) збір, аналіз і оприлюднення інформації 

про булінг (цькування) в закладі; 

 

4) здійснення моніторингового 

дослідження ціннісних орієнтацій, 

соціального самопочуття (анкетування), 

рівня тривожності з учнями 10 (9) -11 

класів, а також корекційно-

відновлювальної, консультаційної роботи 

з учнями, в яких виявлено ознаки 

дезадаптації, соціального 

неблагополуччя; 

 

5) створення в закладі освіти комісії щодо 

реагування на випадки домашнього 

насильства та булінгу, до складу якої 

включати педагогічних працівників, 

психологів, соціальних педагогів, 

представників служб у справах дітей, 

ювенальної превенції (за згодою) та 

інших зацікавлених осіб; 

 

6) розміщення на інформаційних стендах, 

веб-сайтах закладу освіти інформації 

щодо запобігання та протидії булінгу 

(цькування), порядку подання та 

розгляду (з дотриманням 

конфіденційності) заяв про такі випадки, 

правил поведінки здобувачів освіти в 

закладі освіти; 

 

7) інформування про випадки булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз на 

навчальний 

рік 

 

За потреби, 

але не рідше 

двох разів на 

навчальний 

рік 

 

 

 

До початку 

навчального 

року 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

3.Професій

ний 

розвиток та 

підвищенн

я 

кваліфікаці

ї 

педагогічн

их 

працівникі

1) навчально-методичне забезпечення з 

питань емоційних, громадянських та 

соціальних компетентностей, 

вдосконалення знань, вмінь та навичок 

педагогічних працівників щодо 

запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти. 

 

 

Психологічн

а служба, 

соціальний 

педагог  

 

Постійно 

 



в щодо 

знань, 

вмінь та 

навичок 

протидії та 

запобіганн

я булінгу 

(цькуванн

ю) 
 

 

 

Директор                                                    О.П. Штефура 

 

З наказом ознайомлено:                                                             

Рогозняк В.Т. 

Косар С.З. 
 

 

 

 
 


