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№ 24

НАКАЗ
Про запобігання булінгу у школі
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію
домашньому насильству», Порядку взаємодій суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання і протидій домашньому насильству і насильству за ознакою статті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658,
Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми
або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства сощальної
політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577,
Методичних рекомендащй щодо виявлення, реагування на випадки домашнього
насильства і взаемодії педагогічних працівників з іншими органами та службами,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки Украни в 02.10.2018 № 1047, листа
Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у
закладах освіти з питань запобігання і протидій домашньому насильству та булінгу»,
наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від
11.01.2019 № 09 «Про запобігання булінгу в системі освіти Київської області», наказу
відділу освіти Білоцерківської РДА «Про запобігання булінгу у закладах освіти
Білоцерківського району» від 01.02.2019 №29, з метою попередження в школі булінгу
(цькування), сприяння реалізацій прав осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного
реагування на факти насильства в школі,
НАКАЗУЮ:
1. Всім педагогічним працівникам школи опрацювати нормативно-правові акти України
щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми.
до 15.02.2019.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ходаківській Н.П.:
2.1.Передбачити розгляд питань щодо виявлення фактів насильсьва запобігання їх
повторенню на засіданнях педагогічних рад, нарадах, батьківських зборах тощо.
Постійно

3.

4.

5.

6.

7.

2.2.Здійснювати контроль за надходженням та реєстрацією заяв про випадки булінгу,
своєчасним реагуванням на такі випадки з боку працівників школи та дотриманням
чинного законодавства в частині пртидії булінгу.
Постійно
Призначитти відповідальними для здійснення невідкладних заходів реагування у
випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв (повідомлень) від
постраждалої дитини чи інших осіб практичного психолога Радченко Л.Г. та
соціального педагога Новохацьку Н.С.
Завгоспу Кучеренко Л.І. внести до посадових інструкцій усіх педагогічних працівників
обов'язок запогати насильству (булінгу) протии дітей, у тому числі з боку дітей, вчасно
виявляти випадки булінгу та вживати невідкладних заходів реагування.
До 15.02.2019
Інженеру – електроніку Мазуренку С.А. розмістити на веб-сайті школи інформаційні
матеріали про запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та
установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, плани
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядок подання та розгляду
(з обов'язковим дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі
осівти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в школі та
інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу.
Лютий 2019
Практичному психологу Радченко Л.Г. та соціальному педагогу Новохацькій Н.С.:
6.1.Розробити плани заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
До 11.02.2019;
6.2.Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми
(булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для його
припинення.
Постійно
6.3.Забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) учасників освітнього
процессу, постраждалих від жорстокого поводження, булінгу чи мобінгу.
Постійно
6.4.Своєчасно інформувати про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження
або стосовно якої існує загроза його вчинення, відділ освіти, службу у справах дітей та
сім'ї таорган внутрішніх справ за місцем проживання (перебування дитини).
Постійно
6.5.Систематично проводити правопросвітницьку роботу з метою запобігання і протидії
негативним насслідкам жорстокого поводження з дітьми, булінгу та мобінгу,
недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та відновлення
порушених прав.
Постійно
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи

О.В.Крутаков
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