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НАКАЗ

№ 104

Про створення безпечного освітнього 
середовища та попередження і 
протидії булінгу (цькуванню)
у  2021-2022 навчальному році

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа МОН 
України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього 
середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», 
враховуючи рекомендації листа МОН України № 1/9-385 від 20 липня 
2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо 
формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» та з 
метою створення безпечного освітнього середовища у школі, запобігання 
вчинення дітьми злочинів, правопорушень, проявів булінгу в освітньому 
просторі, формування позитивних соціальних установок, попередження 
вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів учнівською 
молоддю,

НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з виховної роботи:
1.1.Ознайомити педагогічний колектив закладу з листом МОН 
України «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 р. №2657-УІІІ, від 14.08.2020 
№1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 
попередження і протидії булінгу (цькуванню)», від 16.07.2021 № 1/9-362

Вересень 2021 р.
1.2.Розробити та подати на затвердження директору закладу План заходів щодо 
запобігання та протидії булінгу в закладі (додаток 1), реагування у випадку 
виявлення булінгу в закладі та Порядок дій у разі вчинення учнями 
правопорушень і злочинів.



1.3. Опрацювати на засіданні шкільного методичного о б ’єднання класних 
керівників лист МОН України «Деякі питання організації виховного процесу у 
2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 
життєвих навичок», від 16.07.2021 № 1/9-363; наказу Департаменту освіти і
науки від 11.07.2019 №334 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
2. Створити постійно діючу комісію з виявлення фактів булінгу та реагування 
на них у складі:
Штефура О.П., директора закладу -  голова комісії;
Кравченко ІЛО., соціального педагога- заступник голови комісії;
Рогозняк В.Т., заступника директора з виховної роботи;
Григоряк Г.В. -  практичного психолога закладу;
класного керівника класу, в якому виявлено факт булінгу (за потребою).
3. Членам постійно діючої комісії:
3.1. Після отримання повідомлення про факт булінгу невідкладно реагувати 
шляхом проведення внутрішнього розслідування, індивідуальної роботи з 
учасниками булінгу, проведення нарад тощо.
3.2. В разі необхідності звертатися самим або рекомендувати звернутися з 
батьками в відділ поліції, службу у справах дітей та інші інстанції.
4. Педагогічним працівникам закладу:
4.1 .Забезпечити виконання Плану заходів в закладі щодо запобігання та 
протидії булінгу.
4.2. Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, образ, 
недбалого й жорстокого поводження з дітьми.

Протягом навчального року
4.3. Форму вати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до  
одного.

Протягом навчального року
4.4. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, 
гідності та інших форм насильства (фізичного та/або психічного).

Протягом навчального року
4.5. Невідкладно інформувати адміністрацію навчального закладу 
про виявлений факт булінгу по відношенню до учнів школи.
4 .6 . Дотримуватися алгоритму дій працівника навчального закладу разі 
виявлення випадку насильства над дитиною.
5. Класним керівникам 1-11 класів:
5.1. Впродовж року організувати і провести комплекс заходів, спрямованих на 
попередження проявів булінгу, запобігання та протидії домашньому насильству 
серед учнів.
5.2. Постійно проводити просвітницьку роботу з учнями щодо попередження 
правопорушень, дитячої підліткової злочинності, шкідливих звичок.
5.3.Здійснювати індивідуальну роботу з підлітками, які потребують особливої 
педагогічної уваги.
5.4.Проводити просвітницьку роботу серед учнів, батьків щодо ознайомлення їх  
з правами та можливостями, способами дій та реагування на випадки булінгу



и

(цькування) свідками, учасниками або об ’єктами, якого вони стали або могли 
стати.
6. Практичному психологу, соціальному- педагогу:
6.1 .Забезпечити проведення просвітницької, профілактичної та діагностичної 
роботи щодо попередження проявів булінгу в учнівському середовищі.
6.2. Проводити просвітницьку роботу з батьками та педагогами щодо 
попередження проявів булінгу в учнівському середовищі, запобігання та 
протидії домашньому насильству (згідно з розробленими заходами).
6.3. У випадках виявлення дітей, які постраждали від насильства, жорстокості, 
цькування, проводити з ними корекційну роботу та невідкладно повідомляти 
адміністрацію закладу.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 
виховної роботи Рогозняк В.Т.

З наказом ознайомлені:

Рогозняк В.Т.

Григоряк Г.В. 

Кравченко І.Ю. 

Штефура Т. В.

Юрнюк Р.Я.

Заєць М.Ю.

Федорчак А. П.

Ямніцька М.І. 

Заєць І.М. 

Колісник Л.І 

Горбан А.М. 

Процюк Л.І. 

Кравченко В.А. 

Політанська О. І



Додаток №1 до  наказу №1ФЇвід с( .09.2021

План заходів, спрямованих на запобігання 
та протидію булінгу (цьку ванню) у 2021/2022 н. р.

V ' З *і  " ¥ ~ і і т  ?г И *  Я л т и№ |
-------------------------------------------- я _________ :_:_________ ж___________ж  ________ ж.__________

Заходи
_̂_____Ж—Ж ______________ _

Терміни
виконання

Відповідальний

1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу 
(цькування) у закладі освіти»

До 31.08 ЗДВР

2 Підготовка наказу «Про порядок дій 
персоналу при зіткненні з випадками булінгу 
(цькування) в закладі освіти»

До 07 09 ЗДВР

3 Паради з питань профілактики булінгу 
(цькування)з педагогічними працівниками; з 
гехнїчним персоналом.

Вересень ЗДВР

4 Обговорення та прийняття правил поведінки 
в класах, оформлення правил у вигляді 
наочного стенду

Вересень Класні керівники

5 Організація механізмів звернення та 
встановлення інформаційних скриньок для 
повідомлень про випадки булінгу

Вересень ЗДВР.,
Практичний
психолог, 
класні керівники

6 Створення розділу про профілактику булінгу 
(цькування) і розміщення нормативних 
документів на сайті закладу освіти

Вересень
Практичний психолог

7 Підготовка брошури з нормативними 
документами з профілактики булінгу в 
освітньому середовищі для педагогів

Жовтень ЗДВР.,
Практичний психолог

8 Підготовка методичних рекомендацій для 
педагогів з розпізнавання ознак насильства 
різних видів щодо дітей

Жовтень ЗДВР.

9 Оформлення тематичного стенду Жовтень Практичний психолог
10 Перевірка інформаційної доступності правші 

поведінки та нормативних документів з . 
Профілактики булінгу (цьку вання)

Листопад ЗДВР.

11 Інформаційна акція для учнів 4-х класів за 
у частю представників поліції

Грудень Практичний психолог

12 Виступ на загальношкільних батьківських 
йорах з профілактики булінгу (цькування) в 
учнівському колективі

Лютий Соціальний педагог

Робота з працівниками закладу

13 Проведення навчальних нарад для вчителів 
щодо запобігання булінгу (цькування) та 
заходів реагування

О с ін н і

канікули
Голови МК



Г |
Інструктивні наради з питань профілактики 
оулінгу (цькування) з педагогічними 
працівниками та технічним персоналом

Листопад Соціальний педагог 
ЗДВР.

15 Гренінг для вчителів щодо запобігання 
булінгу (цькування) у закладі освіти

Зимові
канікули

ЗДВР.Лрактачннй 
психолог, 
залучені фахівці

16 Співбесіда з класними керівниками за 
результатами діагностики класного 
колективу

зезудьтатам 
а кожної 
чверті

ЗДВР.

17 Консультування класних керівників 
адміністрацією закладу з проблемних 
ситуацій

Упродовж
навчального
року

ЗДВР.

Робота з учнями

18 Проведення тренїнгїв для учнів з розвитку 
навичок спілкування та мирного вирішення | 
конфліктів

Впродовж
року

Класні керівники, 
запрошені спеціалісти

гі9 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових 
коло») з метою форму вання навичок 
дружних стосунків у класному колективі

{Впродовж
юку

Класні керівники

20 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й 
класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень Класні керівники, 
{вихователі П ІД

21 Тиждень толерантності Листопад Практйчнмй психолог, 
р іаен і керівники

22 {імітаційна гра для учнів 4-х класів «Розкажи 
Ьро насильство»

Грудень Класні керівники, 
вихователі ПІД

23 Інформаційна акція «16 днів проти 
насильства»

Листопад - ! 
грудень

Практичний нсихоїю г 
Г оціадьннїі педагог

24 Флешмоб «Зупинимо булінг разом!» Грудень Практичніш психолог
Години спілкування «Булінг: міфи та 
реальність», «Не допускай насилля над 
ближнім», «Допоможи другу» тощо

Січень Класні керівники, 
вихователі ПІД

26 Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі 
негативне ставлення до інших», «Як 
подолати булінг»

Лютий Класні керівники, 
вихователі ГПД

27 конкурс плакатів проти насильства 
«8іорВи1!іп£»

Лютий Практичний психолог

28 Заняття з елементами тренінгу «Спілкування 
з однолітками», «Як протистояти тиску 
однолітків», «Профілактика булїнгу в 
учнівському середовищі», «Вчимося 
безпечної поведінки в мережі Інтернет».

березень Практичний психолог 

класні керівники

29 Виставка малюнків «Ми різні, але рівні»
ґ ______________  ____________

Квітень
__________

Практичний 
ІПСИХ0Л0Г* вч.мистецт 1



У Бесіди учнів щодо протидії булінгу 3 
представниками поліції, соціальної служби |

Упродовж
Ьоку

Практичний психолог

Зі Бібліотечні уроки на базі бібліотеки, 
виставки літератури, бесіди «Ми -  проти 
5улінгу»

Рпродовж і 

року
бібліотекар

Робота і  батьками

32 Тематичні батьківські збори «Протидія 
булінгу в учнівському середовищі»

Жовтень Адміністрація 
закладу, класні керів

33 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок 
зеагування та способи повідомлення про 
випадки булінгу (цькування) щодо дітей, 
заходи захисту та надання допомога дітям

Жовтень ЗДВР.

34 Тематичні батьківські збори в класах 
«Безпечна поведінка дітей в мережі 
їнтернет», «Буяінг та кібербулїнг»

^продовж
року7

Класні керівники

35 Проведення консультацій з питань взаємин Впродовж 
ібатькїв з дітьми року

ЗДВР., голови МК, 
класні керівники

36 Консультування батьків щодо захисту прав тші раз на 
інтересів дітей Імісяць

Класні керівники

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

37 Самооцінка закладу освіти за 
показниками безпеки, 
комфортності, інклюзивності

2 рази на рік Адміністрація 
закладу, колектив 
закладу

38 Анонімне анкетування учнів 4-х класів про 
випадки булінгу (цькування) у закладу

ІГрудень 
1

Адміністрація
закладу

39 Анкету вання батьків про безпеку в закладі Грудень Адміністрація 
закладу, класні керівн

40 Діагностика стосунків у закладі освіти. 
Анкетування учнів та вчителів.

Лютий Ад міністрація заклад 
залучені спеціалісти

41 Аналіз інформації за протоколами комісії з 
зозгляду випадків булінгу (в закладі

Щомісяця ЗДВР.

42 Підготовка звіту про виконання плану 
заходів із запобігання та протидії булінгу 
'цькуванню) в закладі освіти

іГїМВЄНЬ-
нервень

ЗДВР.

О.П. Штефура


