
Б О Я Р С Ь К И Й  А К А Д Е М І Ч Н И Й  Л І Ц Е Й  « П Р Е С Т И Ж »  

 

НАКАЗ 

09.04.2020 р.                                                               №41 

 

Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на запобігання та  

протидію булінгу (цькуванню)  

в закладі освіти  

 

Відповідно до статей 25 та 64 Закону України «Про освіту», на 

виконання  наказу Міністерства світи і науки України від 26.02.2020 № 293 

«Про затвердження плану заходів, спрямованих запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти», керуючись листом департаменту 

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 31.03.2020        

№ 12-01-18/1147, наказу відділу освіти №131 від 07.04.2020р.та з метою 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі – План заходів), що 

додається. 

2. Класним керівникам, педагогічним працівникам закладу освіти забезпечити 

виконання затвердженого цим наказом Плану заходів. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

НВР Скуз Л.Р. 

 

 

Директор    В.Кривенко 

 

 
З наказом ознайомлено: 

 
Л.Р.Скуз



План заходів, 

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

в закладі освіти  
 

1. Здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність серед учасників освітнього 
процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької 
моделі поведінки у міжособистісних стосунках. 

Постійно,  
Класні керівники  

 
2. Проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання вчиненню дитиною 

та стосовно дитини булінгу (цькування). 
Постійно,  

Класні керівники  
                                                                         

3. Вжити заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг 
здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або 
потерпіли від булінгу (цькування) (згідно з рішеннями комісії закладу освіти з 
розгляду випадків булінгу (цькування). 

                                                               За потреби,  
керівник закладу освіти 

 
4. Розробити Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі та 

застосування заходів виховного впливу, керуючись Порядком реагування на 
випадки булінгу (цькування) та Порядком застосування заходів виховного 
впливу, затвердженими наказом Міністерства світи і науки України від 
28.12.2019  № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) 
та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти». 

До 01.09.2020, 
Заступник директора з НВР Скуз Л.Р. 

 
5. Провести моніторинг стану фізичного та емоційно-психологічного середовища, 

з’ясування причин, ризиків виникнення випадків булінгу (цькування) у закладі. 
До 01.09.2020, 

практичний психолог, 
соціальний педагог 

 
6. Розробити, затвердити та оприлюднити план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі. 
                          

Щороку до початку навчального року,  
Заступник директора з НВР Скуз Л.Р. 

 
7. Проводити моніторинг ефективності виконання плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, виявлення 
проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню), вживати заходів 
для їх вирішення. 

      За потреби,  
але не рідше одного разу на семестр,  

 Заступник директора з НВР Скуз Л.Р. 
 

8.   Включити до щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) підготовку з 
питань формування соціальних компетентностей та навичок запобігання та 
протидії булінгу (цькуванню). 

                        
Постійно, районний методичний центр,  

 Заступник директора з НВР Скуз Л.Р. 

 


