
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

«ЛІЦЕЙ № 1 м.КОВЕЛЯ» 

Код ЄДРПОУ   20141599 

Н А К А З 

03.09.2021                                                       м. Ковель                                    № 88 - о 

Про створення постійно діючої  

комісії з розгляду випадків булінгу 

 

 

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

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», листа Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2020/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок» та з метою  ефективного реагування на факти насильства та боулінгу в 

ліцеї 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу 

у такому складі: 

Мельник О. А. – заступник директора з виховної роботи, голова комісії;–  

Пашук Т. В. – соціальний педагог, секретар комісії; 

Катерна Л. П. – практичний психолог, член комісії; 

Кухта Г. Г. – педагог-організатор, член комісії; 

Дарчук С. П. – учителька правозхнавста, член комісії; 

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

згодою). 

Класний керівник класу, в якому стався випадок булінгу, член комісії 

3 01.09.2021-31.08.2022 

2. У випадках скликання комісій до її роботи залучати батьків або законних 

представників, чиї діти причетні до випадків булінгу. 

 Постійно 

3. Голові комісії з розгляду випадків булінгу 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. 

4. Затвердити порядок реагування на випадки булінгу (цькування) у ЗАКЛАДІ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЇ № 1 м. Ковеля». 

5. Затвердити застосування заходів виховного впливу, які застосовуються під час 

освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) у ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЇ № 1 м. Ковеля». 

6. 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 

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

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

Постійно 



8. 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. 

9.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

  

Директор                          Тетяна ДОНЮШ 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 
 


