Україна
Міністерство освіти і науки
Комунальний заклад
«Погребищенський опорний заклад середньої освіти I –III ступенів№1
Погребищенської районної ради Вінницької області»
НАКАЗ
3 вересеня 2019 р.

м. Погребище

№204

Про затверження заходів з питань
запобігання та протидію булінгу
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-VІІІ,
плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 №214, листів Міністерства
освіти і науки України «Щодо організації роботи з питань запобігання і протидії
домашньому насильству та булінгу» від 29.12.2018 №1/9-790, «Методичні
рекомендації щодо запобіганню та протидії насильству» від 18.05.2018 №1/115580, «Створення безпечного освітнього
середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих
навичок у 2019/2020 н. р. від 27.06.2019 № 1/9-414 та з метою попередження
поширення негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання та протидії
насильству та булінгу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладі та створення безпечного освітнього середовища (додаток).
2. Педагогічному колективу:
2.1. Забезпечити виконання заходів спрямованих на запобігання та протидію
булінгу (цькуванню) в закладі та створення безпечного освітнього середовища.
Згідно плану
.2.2. У своїй роботі використовувати форми та методи, які сприяють створення
безпечного освітнього середовища у закладі, у класі.
Постійно
2.3. Інформувати невідкладно директора закладу, заступника директора школи з
виховної роботи про випадки булінгу та домашнього насильства.
Постійно.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступнику директора з
виховної роботи Данченко С.О.
Директор опорного закладу

Т.А.Носова

Додаток до наказу №204
Від 3 вересня 2019 року
План заходів,
спрямованих на запобігання та протидію булінгу,
№
п/п

Назва заходу

1.

Засідання методичного
об’єднання з теми «Організація
та проведення профілактичної
роботи щодо попередження
випадків боулінгу серед
учасників освітнього процесу».
Виготовити інформаційний
стенд «Зупинимо булінг»
Вивчення законодавчих
документів, практик протидії
цькуванню

2.
3.

Виховні години «Булінг-прояв
насильства у школі»
5. Перегляд тематичних
відеороликів з подальшим
обговоренням і розробкою
пам'ятки по протидії булінгу.
6. Загальношкільні батьківські
збори батьків учнів 1-11кл. на
тему «Шкільний булінг. Якщо
ваша дитина стала його
жертвою».
7. Виготовлення та
розповсюдження буклетів
«Зупинимо булінг разом!
8. Сворення бази соціальних
відеороликів до Міжнародного
дня толерантності
«Що ми знаємо про булінг»
9. Відео уроки «Малечі про
серйозні речі»
10. Круглий стіл для батьків
«Поговоримо про булінг та
кібербулінг».
11. Проведення Всеукраїнського
тижня права
12. Бесіди «Профілактика булінгу
в учнівському середовищі».
4.

Категорія
учасників
Класні
керівники
1-11-й
класів

Дата
проведе
ння
вересень

Відповідальні
Заступник
директора з ВР
практичний
психолог
керівник м/о

Вересень Соціальний педагог
Педагогічни
й колектив

Упродов
ж року

9-11

вересень

Заступник
директора з ВР,
практичний
психолог
Класні керівники

7-8 кл.

жовтень

Класні керівники

1-11 кл.

жовтень

Батьки,
вчителі
Шкільна
служба
порозуміння

Заступник
директора з ВР
практичний
психолог,
соціальний педагог
Жовтень Заступник
директора з ВР
практ.психолог
листопад Практичний
психолог школи

5-6

листопад Класні керівники

5-11

грудень

2-11

Грудень

1-11 кл.

Класні керівники

Вчителі права
Класні керівники
Постійно Класоводи,
класні керівники

Україна
Міністерство освіти і науки
Комунальний заклад
«Погребищенський опорний заклад середньої освіти I –III ступенів№1
Погребищенської районної ради Вінницької області»
НАКАЗ
15.01.2020 р.

м. Погребище

№ 12

Про організацію роботи з питань
протидії насильству та булінгу
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-VІІІ, плану
заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 03.03.2016 №214, листів Міністерства освіти і науки
України «Щодо організації роботи з питань запобігання і протидії домашньому
насильству та булінгу» від 29.12.2018 №1/9-790, «Методичні рекомендації щодо
запобіганню та протидії насильству» від 18.05.2018 №1/11-5580,
«Створення
безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді
ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 н. р. від 27.06.2019 № 1/9-414, наказу
відділу освіти Погребищенської РДА від 19.12.2019 року «Про підсумки розгляду
звернення Левшакова С.М.» та з метою попередження поширення негативних явищ
в учнівському середовищі, запобігання та протидії насильству та булінгу
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною особою за порядок подання та розгляду звернень
про випадки булінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших
осіб та порядок реагування на доведені випадку булінгу та відповідальність осіб
причетних до булінгу заступника директора з виховної роботи Данченко С.О.
2. Призначити відповідальними особами за проведення з учасниками освітнього
процесу просвітницької роботи із запобігання домашньому насильству та булінгу
психолога школи Прокопець І.А. та соціального педагога Реверу Л.В.
2. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладі та створення безпечного освітнього середовища (додаток).
3. Педагогічному колективу:
3.1. Забезпечити виконання заходів спрямованих на запобігання та протидію
булінгу (цькуванню) в закладі та створення безпечного освітнього середовища.
Згідно плану

.3.2. У своїй роботі використовувати форми та методи, які сприяють створення
безпечного освітнього середовища у закладі, у класі.
Постійно
3.3. Інформувати невідкладно директора закладу, заступника директора школи з
виховної роботи про випадки булінгу та домашнього насильства.
Постійно.
4.Заступнику директора з виховної роботи Данченко С.О., завідуючим філій:
4.1. Довести до відома учасників освітнього процесу порядок подання та розгляду
звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних
представників, інших осіб.
Січень 2020 р.
4.2. Довести до відома учасників освітнього процесу порядок реагування на доведені
випадки булінгу та відповідальність осіб причетних до булінгу.
Січень 2020 р.
5. На кожний конкретний випадок створювати комісію на доведеня випадку
булінгу
Згідно вимог
6.Призначити постійним секретарем комісій по доведені випадків
булінгу
соціального педагога Реверу Л.В..
Постійно
7. Психологу щколи Прокопець І.А.
7.1. проводити індивідуальну роботу, корекційні занятті з учнями, які стали
учасниками булінгу.
За потреби
8. Вчителю інформатики Білоконь Л.В..
8.1. Розмістити на сайті закладу наступну інформацію:
– правила поведінки здобувачів освіти в закладі;
– план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в
закладі;
– порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, їх
батьків, законних представників, інших осіб;
– порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб
причетних до булінгу;
– корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо протидії
будь яких форм насильству.
Січень 2020 р.
9. Класним керівникам проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками
щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.
Постійно
10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор опорного закладу

Т.А.Носова

Додаток до наказу № 3
Від 15 січня 2020 року
План заходів,
спрямованих на запобігання та протидію булінгу,
на 2019 рік
№
п/п

Назва заходу

Категорія
учасників

5-9

Дата
Відповідальні
проведен
ня
Упродов
Заступник директора
ж року
з ВР, практичний
психолог
Січень
Практичний
психолог
січень
Заступник директора
з ВР практичний
психолог
керівник м/о
січень
Класні керівники

2-11 кл.

Січень

5-11 кл.

лютий

1.

Вивчення законодавчих документів,
практик протидії цькуванню

2.

Корекційно-розвиваюче заняття «Світ
7
без насильства»
Засідання методичного об’єднання з
Класні
теми «Безпечна школа. Маски булінгу» керівники 111-й класів

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Виховні години «Як навчити дітей
безпечної поведінки в Інтернеті»
Виявлення групи ризику (жертв та
булерів) по класам
Конкурс учнівських творів на тему
«Твій погляд на проблему булінгу».
Проведення уроків відвертого
спілкування.
«Змінюй в собі негативне ставлення до
інших»;
«Стережись! Бо, що посієш то й
пожнеш», «Про стосунки в учнівському
середовищі».
Конкурс соціальних відеороликів до
Міжнародного дня обіймів «Подай
руку»
Участь в районному фестивалі
медіаторів

10. Бесіди «Профілактика булінгу в
учнівському середовищі».
11. Моніторинг «Насильство в дитячому
середовищі»
12. Години спілкування «Кібербулінг!
Який він?».
13. Лекторій для батьків
«Попередження насильства в сім’ї,
психологічне насильство у стосунках з
дітьми»
14. Виховна година «Світ без насильства»

Педагогічний
колектив

лютий

Класоводи,
класні керівники
Учителі укр.мови та
літератури
Класоводи,
класні керівники

1-4 кл.
5-7кл.
8-11 кл.
5-8 кл.

лютий

Шкільна
служба
порозуміння
1-11 кл.

Постійно

2-10 кл.

лютий

5-11 кл.

Березень

1-11 кл.

квітень

5-9

травень

Вчителі інформатики
Практичний
психолог школи
Класоводи,
класні керівники
Соціальний педагог
Класоводи,
кл. керівники
Заступник директора
з ВР практичний
психолог, соціальний
педагог
Класні керівники

