
 

 

Бочечківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бочечківської сільської ради 
.                                                                                                                                                                                 . 

41635 Україна Сумська область Конотопський район с. Бочечки вул. Загребля, 10  тел. 57-6-24 

E-mail: 33258627@mail.gov.ua 

 

31.08.2020                                                                                             №  123-ОД 

 

Про  організацію роботи  з питань 

запобігання булінгу в закладі освіти  

у 2020-2021 навчальному році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листів 

Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 р. №1/9-790 «Щодо 

організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії 

домашньому насильству і булінгу» та від 29.01.2019 р. №1/11-881 

«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-VIII», з метою виявлення та 

протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на 

такі випадки, удосконалення відносин у сфері протидії булінгу (цькування), 

НАКАЗУЮ: 

1. Педагогічному колективу закладу освіти: 

1.1.  У роботі щодо виявлення, реагування на випадки насильства, булінгу і 

взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами 

керуватися «Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статті», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

2018 року № 658. 

1.2. Не застосовувати будь-які форми фізичного і психологічного насильства 

над здобувачами освіти. 

1.3. Сприяти недопущенню випадків агресії серед неповнолітніх. 

1.4. Постійно формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення 

один до одного. 

1.5. Терміново повідомляти адміністрацію закладу про випадки (підозру) 

булінгу щодо здобувачів освіти. 



2. Створити комісію з розгляду випадків  булінгу  серед учасників освітнього 

процесу у такому складі: 

Голова комісії – Могила С.В., заступник директора з навчально-виховної 

роботи. 

Секретар комісії – Самодай Т.С.,вчитель історії. 

Члени комісії:  

Самойлик С.В. – учитель правознавства,  

Шаповалова О.А. – практичний психолог,  

Мохнушко Г.В. – класний керівник 5 класу, 

Авдієнко Н.М.- класний керівник 7 класу 

Королевська Н.М.- голова батьківської ради. 

3. Комісії з розгляду випадків булінгу:   

3.1. У випадках булінгу до роботи залучати батьків, чиї діти причетні.  

3.2. Засідання  проводити у випадку письмової заяви директору закладу освіти. 

3.3. До роботи комісії залучати уповноважених осіб Національної поліції 

України та Служби у справах дітей. 

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

майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати 

засідання комісії та залучати батьків учнів до її засідань. 

4. Призначити уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів 

реагування у випадках виявлення фактів насильства, булінгу (цькування) та/або 

отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, проведення 

розслідування практичного психолога Шаповалову Оксану Анатоліївну. 

5. Уповноважити здійснювати контроль за виконанням плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу заступника директора з 

навчально - виховної роботи Могилі С.В.. 

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Могилі С.В.: 

6.1. Активно залучати громадські організації, представників правоохоронних 

органів, медичних установ та соціальних служб до профілактичної роботи та 

протидії булінгу. 

6.2. Щороку аналізувати та обговорювати на нарадах педагогічних працівників, 

нарадах при директорові, засіданнях ради профілактики правопорушень стан 

роботи педагогічного колективу з дотримання вимог законодавства щодо 

забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства та жорстокого 

поводження з дітьми. 

6.3. Забезпечити проведення аналізу ризиків виникнення всіх форм насильства 

здобувачів освіти закладу. 



6.4. 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. 

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Могилі С.В.: 

7.1. Протягом 2020-2021 навчального року організовувати та проводити 

загальношкільні конкурси дитячої творчості щодо профілактики насильства та 

булінгу. 

7.2. Активно залучати учнівське самоврядування та батьківську громадськість 

до профілактичної роботи щодо булінгу в закладі освіти. 

7.3. Забезпечити в плані виховної роботи збільшення конкурсів командного 

типу для учнів, що сприятиме їх нейтралізації гіперактивності та зняттю агресії. 

7.4. До 01.10.2020\ висвітлити на сайті закладу план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу, процедуру подання заяви учасниками 

освітнього процесу на випадок булінгу. 

8. Класним керівникам 1-11 класів: 

8.1. На класних батьківських зборах проводити обговорювання насилля та 

булінгу серед підлітків. 

8.2. Постійно проводити індивідуальну просвітницьку роботу з батьками щодо 

насилля в сім'ї та булінгу в шкільному середовищі. 

8.3. Терміново повідомляти про випадки (підозру) насилля в сім'ї та булінгу в 

шкільному середовищі адміністрації закладу. 

8.4. Забезпечити протягом 2020-2021 н.р. проведення профілактичної роботи 

щодо недопущення булінгу серед підлітків. 

8.5. Постійно сприяти  створенню позитивного психологічного клімату та 

атмосфери довіри в учнівському колективі. 

8.6. Постійно проводити  роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо їх 

відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу. 

9. Практичному психологу Шаповаловій О.А., протягом 2020-2021 навчального 

року організувати просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу щодо 

запобігання жорстокому поводженню над дітьми. 

10. Із даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників, учнів та їх 

батьків. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                            Ганна ВНУЧКОВА 

 

  Із наказом ознайомлені:                 Тетяна КОРОСЬКО             31.08.2020 року 

                                                               Світлана МОГИЛА              31.08.2020 року 



 Наталія МОЗГОВА              31.08.2020 року 

 Людмила ХОВАНОВА        31.08.2020 року 

                                                               Надія ГОРОШКО                 31.08.2020 року 

                                                               Тетяна САМОДАЙ               31.08.2020 року 

                                                               Галина НІКОЛАЄНКО        31.08.2020 року 

                                                               Людмила ОЧКУРОВА         31.08.2020 року 

                                                               Сергій САМОЙЛИК             31.08.2020 року 

                                                               Валерій ЗАВГОРОДНІЙ      31.08.2020 року 

                                                               Марія ПАНЧЕНКО               31.08.2020 року 

                                                               Надія АВДІЄНКО                  31.08.2020 року 

                                                               Галина БОЙКО                      31.08.2020 року 

                                                               Оксана РАСПУТЬКО           31.08.2020 року 

                                                               Ганна МОХНУШКО             31.08.2020 року 

                                                               Іван СТРИЖЕНКО               31.08.2020 року 

                                                               Валентина НАДТОЧІЙ        31.08.2020 року  

                                                               Олена СТЕПАНЕНКО         31.08.2020 року 

                                                               Тетяна ЗЕЛЕНСЬКА             31.08.2020 року 

 Анастасія КОЦУБЕНКО     31.08.2020 року 

                                                               Юлія МОХНУШКО              31.08.2020 року 

                                                                                         Ірина ОГІЄНКО                     31.08.2020 року 

                                                               Олена КОРОЛЬ                     31.08.2020 року 

                                                                         Марина БОЙКО                     31.08.2020року 

                                                                         Оксана ШАПОВАЛОВА      31.08.2020 року 

                                                      Альона КОЛОШИНА           31.08.2020 року 

                                                               Яна ШИЛЕНКО                     31.08.2020 року 

                                                               Валерій ГИРЯ                         31.08.2020 року 

 
 

 


