
 

 

 

Україна 

Міністерство освіти і науки 

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

Черкаської міської ради Черкаської області 

НАКАЗ 

Від 02.01.2023р. № 1 

м. Черкаси 

Про заходи щодо запобігання будь-яким 

проявам булінгу, дискримінації на 2023 рік  

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII», наказу Міністерства 

освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування)» та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019р. №1643, листа 

Міністерства освіти і науки України № 9105-22 від 10.08.202р. «Щодо організації виховного 

процесу в закладах освіти у 2022/2023н.р. та з метою протидії будь-яким проявам булінгу та 

дискримінації у закладі  

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальною особою з питань протидії булінгу в закладі на 2023 рік  

О.В. Нянько, заступника директора з навчально-виховної роботи.  

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи О. В. Нянько:  

2.1. Розробити та затвердити План заходів на 2023 рік, спрямованих на запобігання та 

протидію  булінгу в школі та розмістити у доступному місці  для широкого 

ознайомлення з учасниками освітнього процесу.  

2.2. Оновити Порядок реагування на випадки булінгу (цькування). 

2.3. Оновити Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти 

та Порядок реагування на доведені випадки  булінгу .  

                                                                                                           До 10.01.2023р. 

2.4. Поновити інформацію щодо протидії булінгу  на шкільному сайті.  

 До 15.01.2023р.  

2.5. Організувати проведення регулярного моніторингу безпечності та комфортності 

освітнього середовища закладу шляхом опитування, анкетування та вжиття 

відповідних заходів реагування. 

Упродовж року 

3. Затвердити склад комісії з питань розгляду випадків булінгу: 

Голова комісії – директор школи Т.А. Скорик; 

Заступник голови комісії – заступник директора з навчально-виховної роботи О.В. 

Нянько; 

Відповідальний секретар – соціальний педагог  С.М. Рибалка; 

Члени комісії:  заступник директора з навчально-виховної роботи М.В. Гнєзділова; 

практичний психолог - В.В. Широкова, класний керівник 11-В класу О.М. Шепета  

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

                 

                     Директор школи     Тетяна СКОРИК 

 

З наказом ознайомлені: 



Нянько О.В. 

Гнєзділова М.В. 

Широкова В.В. 

Рибалка С.М. 

Шепета О.М. 

 

 

  

 
 


