
 
УКРАЇНА 

ПУТИЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

ЧЕРНIВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI 

Фошківський навчально-виховний комплекс І ступеня 

Н А К А З 

01.09.2020 р.                          село Фошки                                                № 42-О 

 

Про затвердження Плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

 у 2020/2021 н.р. 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», 

затвердженого 18.12.2018  № 2657-VІІІ,листа Міністерства освіти і науки 

України «Про деякі питання  організації в закладах освіти виховної роботи 

щодо  безпеки й благополуччя дитини» від 07.08.2018 №1/9-486, з метою 

забезпечення у школі безпечного освітнього середовища, вільного від 

насильства та булінгу (цькування), та проведення цілеспрямованої 

профілактичної роботи з колективом школи   

НАКАЗУЮ: 

1.Призначити відповідальною особою за проведення з учасниками 

освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству 

та булінгу  соціального педагога Прокопюк М.В. 

2.Затвердити: 

2.1. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в 

Фошківському НВК І ступеня.(Додаток 1) 

2.2. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) 

у  Фошківському НВК (Додаток 2) 

2.3. Порядок застосування заходів виховного впливу. (додаток 3) 



2.4.Зразок заяви про випадки булінгу (цькування в школі). (Додаток 4) 

3.Адміністрації  НВК.: 

3.1.Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію булінгу в  Фошківському НГВК І ст на 2020/2021 

н.р. 

до 10.09.2020 року. 

3.2.Здійснювати контроль за ходом виконання заходів.  

Упродовж навчального року 

4.Соціальному педагогу Прокопюк М.В.: 

4.1. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи із запобігання та 

протидії насильству та жорстокому поводженню, спрямованих на створення 

в школі безпечного освітнього середовища. 

Упродовж навчального року 

4.2. Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого 

поводження з дітьми (боулінгу) або загрози його вчинення. 

4.3. Своєчасно інформувати про такі випадки директора НВК та відповідні 

служби. 

5. Педагогічним працівникам: 

5.1.Забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії 

булінгу  на2020/2021 н.р. 

5.2.Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, образ, 

недбалого й жорстокого поводження з дітьми. 

Протягом 2019 року 

5.3. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до 

одного 

Упродовж навчального року 

5.4.Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, 

гідності та інших форм насильства (фізичного або  психічного). 

Упродовж навчального року 

 

6. Розмістити на веб-сайті закладу даний наказ. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 



Директор НВК                           Н.П. Петрик 

. З наказом ознайомлені: 

№п/п Посада Дата  Підпис Ініціали ,прізвище 

1 Соц. педагог 02.09.2020  Прокопюк М.В 

2 Вчитель 02.09.2020  Реуцька М.Д 

3 Вчитель 02.09.2020  Глевчук Г.В. 

4 Вчитель 02.09.2020  Леферович У.О. 

5 Вчитель 02.09.2020  Паучек П.В. 

6 Вихователь 02.09.2020  Співак М.П 

7 Вихователь 02.09.2020  Боцвин К.М. 
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