
Комунальний   заклад   

загальної середньої  освіти 

«Ліцей  №142 імені П’єра де Кубертена»  

Дніпровської  міської   ради 

 

 

НАКАЗ 

 

01.09.2020                                     м. Дніпро                                            №  

 

Пpo призначення відповідальної особи та  

затвердження плану заходів,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

 

На виконання Закону України «Про освіту», Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 

р. № 5657-VІІІ,  листа управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради від 14.02.2019 № 7/3-75, з метою створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти  

 

НAКАЗУЮ: 

 

1. Призначити педагога-організатора Бугир Л.М. відповідальною за здійснення 

контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу в закладі освіти. 

2.  Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в 

закладі освіти  (дод. №1) 

 3.   Контроль  за  виконанням  даного  наказу  залишаю  за  собою. 

         

   

               Директор                                       Л.В.Хмеленко 

 

З наказом ознайомлена                  

педагог-організатор                                     Л.М. Бугир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



                                                 Додаток №1 

                                                                    до наказу від 01.09.2020 № 

 

План заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  Підготовка наказу «Пpo призначення 

відповідальної особи та затвердження 

плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу» 

01.09.2020 
педагог-

організатор 

Бугир Л.М. 

2.  Інструктивні наради з працівниками 

ліцею з питань реагування на прояви 

насильства  серед учасників освітнього 

процесу 

перший 

тиждень 

вересня 

Директор ліцею 

Хмеленко Л.В. 

3.  Проведення ранкових зустрічей  з метою 

формування навичок дружніх стосунків 1-

4 кл 

протягом 

року 

Класоводи 

4.  Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході годин 

спілкування 

протягом 

року 

Класні керівники 

5.  Діагностика стану психологічного клімату 

класу 

жовтень 

2020 

Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

6.  Консультаційна, профілактично-

просвітницька та корекційно-розвивальна 

робота з учасниками освітнього процесу 

спрямована на запобігання та протидію 

булінгу 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

7.  Нарада при директорі “Профілактика 

булінгу як соціального явища у 

шкільному середовищі” 

Листопад 

2020 

Педагог-

організатор 

Бугир Л.М. 

8.  Нарада при директорі “Вирішення 

конфліктів мирним шляхом” 
Квітень  

2020 

Педагог-

організатор 

Бугир Л.М. 

9.  Оновлення розділу про профілактику 

насильства і розміщення нормативних 

документів на сайті ліцею 

вересень 

2020 

відповідальний за 

наповнення сайту 

10.  Підготовка пам'ятки для батьків про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки насильства 

щодо дітей, заходи захисту та надання 

допомоги дітям 

жовтень 

2020 

педагог-

організатор 

Бугир Л.М. 



11.  Обговорення «Положення щодо 

академічної доброчесності та правил 

поведінки учасників освітнього процесу у 

закладі» затвердженого наказом № 316/1 

від 29.11.2019 та оформлення правил у 

вигляді наочного стенду у класних 

колективах. 

вересень 

2020 

Класні керівники 

12.  Круглий стіл «Стоп булінг!» 9 кл Квітень  Класні керівники 

13.  
Тренінг «Толерантне спілкування» 10-

11кл 
Квітень  

Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

14.  
Зустрічі з представниками поліції у 

рамках програми «Школа і поліція» 

«Профілактика булінгу» 

протягом 

року (за 

окремим 

планом) 

педагог-

організатор 

Бугир Л.М. 

15.  
Зустрічі з спеціалістами АНД ЦСССДМ 

«Булінг – стоп!» 

протягом 

року  

педагог-

організатор 

Бугир Л.М. 

16.  
Аналіз інформації з журналу обліку 

випадків насильства 
щомісяця 

педагог-

організатор 

Бугир Л.М. 

 

Директор ліцею         Л.В. Хмеленко 

                                                                                    

 

 


