
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

«ЛІЦЕЙ № 1 м.КОВЕЛЯ» 

Код ЄДРПОУ   20141599 

Н А К А З 

03.09.2021                                                       м. Ковель                                    № 87- о 

Про організацію роботи щодо 

запобігання булінгу  

у закладі освіти 

  

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», ст. 

11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидію домашньому насильству за 

ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 

року № 65, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з 

дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 р. № 564/836/945/577, 

Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і 

взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 р № 1047, листа Міністерства освіти і 

науки України від 29.01.2019 року No1/11-881 «Щодо організації роботи у закладах освіти з 

питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою  своєчасного 

вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію   булінгу 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з виховної роботи Мельник О. А.: 

1.1. Взяти під особистий контроль питання щодо запобігання боулінгу в ліцей 

Постійно 

1.2. Розмістити на веб-сайтах закладу освіти інформаційні матеріали про 

запобігання та протидію булінгу номери телефонів організацій та установ, служб 

підтримки, до яких можуть звертатись постраждалі особи.  

Постійно 

1.3. Розглядати питання щодо виявлення фактів насильства та запобігання їх 

повторенню на педагогічних радах. 

Згідно плану засідання педагогічної ради 

1.4. Організувати роботу соціального педагога та практичного психолога з 

постраждалими дітьми. 

За потреби 

1.5. Розробити план заходів  щодо запобігання та протидії булінгу на 2021/2022 н.р., 

враховуючи антибулінгову програму  «Я обираю щасливе майбутнє». 

До 05.09.2021 р. 

2. Призначити уповноваженою для проведення невідкладних заходів реагування у разі 

виявлення фактів насильства або отримання заяв від постраждалої особи або інших 

осіб, соціального педагога Пашук Т. В.  

Протягом навчального року 

3. Соціальному педагогу Пашук Т. В.: 

3.1. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи із запобігання та протидії 

насильству та жорстокому поводженню, спрямованих на створення у ліцеї 

безпечного освітнього середовища. 



Постійно 

3.2. Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з 

дітьми (булінгу) . 

Постійно 

3.3. Своєчасно інформувати про такі випадки службу у справах дітей, управління 

освіти м. Ковеля, органи Національної поліції. 

За наявності факту 

3.4. Довести до відома педагогічних працівників ліцею порядок подання та 

розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу у ліцеї.  

4. Класним керівникам опрацювати  нормативно – правові акти України з протидії 

випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) . 

5. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                         Тетяна ДОНЮШ 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу у 

такому складі: 

Голова комісії – Пашук Т. В. – соціальний педагог. 

Члени комісії: 

Мельник О. А. – заступник директора з виховної роботи; 

Катерна Л. П. – практичний психолог; 

Козій Т. П. - інспектор з ю/п Ковельського ВП, старший лейтенант поліції (за згодою). 

3 01.09.2020-31.08.2021 

7. У випадках скликання комісій до її роботи залучати батьків, чиї діти причетні до 

випадків булінгу. 

За потреби 

8. Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви керівнику закладу освіти. 

3 01.09.2020-31.08.2021 

 

9. Комісії  з розгляду випадків боулінгу розробити план заходів щодо запобігання та 

протидії булінгу. 

До 15.09.2020 р. 

10. З метою профілактики проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у майбутньому 

можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати засідання комісій та 

залучати батьків учнів до її засідань 

За потреби 

11.  Класним керівникам постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями та 

батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу. 

Постійно 

12. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну  відповідальність за 

випадки булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони учнів чи 

колег по роботі. 

13.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

  

Директор                    Т. М. Донюш 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 
 


