
 

 

 

Україна 

Міністерство освіти і науки 

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка 

Черкаської міської ради Черкаської області 

НАКАЗ 

Від 07.02.2019р. № 35 

м. Черкаси 

 

Про комплексні заходи із запобігання 

протидії проявам булінгу  
 

Відповідно листа управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації від 01.02.2019 

№02-11/278 «Щодо протидії булінгу», листа міського методичного кабінету Черкаської міської 

ради від 05.02.2019 №103 та з метою цілеспрямованої роботи з протидії булінгу  

НАКАЗУЮ: 

1. Перевірити приміщення території початкової школи та основної школи з метою 

виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для 

вчинення булінгу. Спекторенко О.К. До 13.02.2019р. 

2. Провести цільовий інструктаж для учителів, чергових, МОП та інших працівників школи 

з питань спостереження за місцями загального користування і технічного приміщення з 

метою попередження вчинення боулінгу. Куклєва Ю.І. До 30.03.2019р. 

3. Розробити, затвердити та оприлюднити план заходів, які пов’язані із запобіганням та 

протидії булінгу у школі. Гуреля О.М. До 13.02.2019р. 

4. При складанні «Заходів» урахувати пропозиції Національної поліції України, 

центральних та місцевих органів влади, департаменту освіти та гуманітарної політики, 

служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Гуреля О.М. 

До 13.02.2019р. 

5. Оприлюднити інформацію серед здобувачів освіти щодо повідомлення про випадки 

боулінгу, учасниками якого або свідками якого вони стали, або підозрюють про його 

вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали 

достовірну інформацію від інших осіб. Гуреля О.М. До 13.02.2019р. 

6. Рекомендувати пройти курси підвищення кваліфікації з питань протидії боулінгу 

практичному психологу Широковій В.В. та соціальному педагогу Рибалці С.М. 

Упродовж 2019 року. 

7. Соціальному педагогу Рибалці С.М. та практичному психологу Широковій В.В. 

розробити і оприлюднити заходи із протидії боулінгу (консультаційні години, скриньки 

довіри, телефони довіри тощо). До 01.03.2019р. 

8. Заступнику директора з виховної роботи Гурелі О.М. організувати регулярний 

моніторинг безпечності та комфортності освітнього середовища шляхом оприлюднення, 

анкетування та вжиття відповідних заходів реагування. Упродовж навчального року. 

9. Класним керівникам, педагогічним працівникам, спеціалістам, обслуговуючому 

персоналу неухильно дотримуватись у роботі прав людини, толерантної поведінки, 

недискримінації, співробітництва та взаємодопомоги. Постійно. 

10. Заступнику директора з виховної роботи Гурелі О.М., класним керівникам проводити 

просвітницьку роботу з антибулінгу із залученням громадських, батьківських, 

молодіжних організацій, представників служб у справах дітей та Національної поліції 

України. Постійно. 

11. Усім педагогічним працівникам школи рекомендувати пройти он-лайн курс «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти». До 01.06.2019р. 



12. Призначити відповідальною особою за здійсненням контролю за виконанням плану 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу в закладі освіти та за розгляд 

скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу  за відповідними заявами заступника 

директора з виховної роботи Гурелю О.М. 

13. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи       Скорик Т.А. 

 

З наказом ознайомлені: 

Гуреля О.М. 

Широкова В.В. 

Рибалка С.М. 

 

 


