
  
  
  

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ 
РАДИ  

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 42   
50082, Дніпропетровська обл., м .Кривий Ріг, вул. Каштанова, 38, тел./факс (0564) 94-81-07, e-mail: kzsh42@ukr.net 

Ідентифікаційний код:33355497.  номер рахунку 35414003052326 у ГУДКУ у Дніпропетровській обл., м. Дніпро  
                                                                  

НАКАЗ  
  

 01.09.2021 р.                                                        № 200 
  
  

 Про реагування на випадки   
булінгу (цькуванню) та застосування заходів  
виховного впливу в КЗШ № 42 в 2021/2022 н. р.  
  
    Відповідно до законів України  «Про освіту», «Про охорону дитинства», 
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про запобігання і 
протидію домашньому насильству», враховуючи рекомендації листа 
Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 №1/9-414 «Деякі питання 
щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, 
формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 року № 2657-VІІІ, листа МОН України 
від 29.01.2019 року №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо 
застосування норм Закону України», наказу МОН України від 28.12.2019 № 
1646 «Про деякі питання реагування на випадки булінгу (цькуванню) та 
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», листа МОН 
України від 14.08.2020 «Про створення безпечного освітнього середовища в 
закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» та з метою 
своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) та з метою створення безпечного освітнього середовища в 
школі,  запобігання вчинення дітьми злочинів, правопорушень, проявів 
булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних 
установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, 
тютюнових виробів учнівською молоддю школи,     

                                                                    
  



 НАКАЗУЮ:  
      1.Призначити уповноваженою  особою з питань запобігання та протидії 
булінгу соціального педагога Смакограй Аллу Сергіївну  

  2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі:  
Корнєва А.О. – директор школи, голова комісії;  

Грешнікова Н.М. - заступник директора з виховної роботи, заступник голови 
комісії;  
Смакограй А.С.. – соціальний педагог, секретар комісії;  
Гордейко Я.В.. – заступник директора з навчально-виховної роботи, член 
комісії;  
Батько / мати здобувача освіти, з яким стався випадок булінгу, член комісії. 
Класний керівник класу, в якому стався випадок булінгу, член комісії.  
  

     3.Внести зміни до правил поведінки учнів, посадових інструкцій 
адміністрації та       педагогічних працівників;  
                                                                                             Термін: до 31.08.2021  
     4. Спланувати проведення педагогічних рад з розглядом питань організації 
роботи з формування позитивних соціальних установок (запобігання 
вживанню школярами алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових 
виробів, попередження проявів булінгу та агресії в учнівської молоді) як 
системного  педагогічного  процесу  
                                                                                              Термін: до 31.08.2021    
5.Створити  шкільну  Службу порозуміння із залученням педагогів- 
модераторів  для забезпечення психологічно здорового середовища в 
учнівському колективі..  
                                                                                              Термін: до 31.08.2021  
6. Затвердити План  заходів спрямованих на протидію булінгу  
(цькуванню)  в  Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 42 у  
2021-2022 н. р. Додаток № 1   
7. Затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в 
КЗШ № 42 та відповідальність осіб, причетних до цього.  Додаток № 2  
  8.Затвердити  порядок подання та розгляду (з дотриманням 
конфіденційності) заяв  про випадки булінгу (цькуванню) в КЗШ № 42.  
Додаток № 3  
                                                                                            Термін: до 01.09.20201  
 9. Затвердити форму ведення Журналу реєстрації заяв про випадки 
булінгу(цькування), реєструвати всі заяви про випадки булінгу  (з 
дотриманням конфіденційності) незалежно від форми надходження заяв.  
 Додаток № 4  
10. Затвердити форму ведення Журналу  реєстрації рішення комісії з розгляду 
випадків булінгу (цькування). Додаток № 5  
  



    11. Педагогічним працівникам :  
11.1.Неухильно  виконувати План заходів щодо організації роботи з 
превентивного виховання  в школі в 2021-2022 н. р.  
                                                                    Термін:  упродовж  навчального року  
11.2.Неухильно дотримуватись Порядок дій щодо запобігання і протидії 
булінгу в закладі освіти  та реагування у випадку виявлення булінгу в 
закладі освіти (додаток 2) та Порядок дій у разі вчинення учнями закладів 
загальної середньої освіти правопорушень і злочинів (додаток 3)  
                                                                       Термін: упродовж  навчального 
року  
12.Оприлюднювати інформацію про проведену роботу на веб-сайті школи.  
                                                                      Термін: упродовж  навчального 
року  
13. Координацію роботи на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 
покласти на заступника директора з навчально- виховної роботи  Гордейко 
Я.В., контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
  
  

 Директор        Альона  Корнєва  
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