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НАК АЗ  
07.09.2022           № 31 

 

 

Про запобігання булінгу (цькування)  

у ЗПО «ЦДЮТ Шевченківського району» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 

року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 03.02.2020 року за №111/34394, наказу 

Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 року №293 «Про затвердження плану 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в 

закладах освіти», листа Міністерства освіти і науки від 20.03.2020 року №6/480-

20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти», з метою створення безпечного освітнього 

середовища в закладах освіти, вільного від насильства та булінгу (цькування), 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів на 2022/2023 н.р. щодо запобігання та протидії 

насильству та булінгу в ЗПО «ЦДЮТ Шевченківського району». План 

додається (додаток 1). 

2. Педагогічному колективу закладу неухильно дотримуватися вимог чинного 

законодавства щодо забезпечення захисту дітей від насильства, булінгу. 

3. Здійснювати прийом звернень та повідомлень про випадки насильства, 

булінгу відповідно до чинного законодавства. 

4. Забезпечити взаємодію із відділом по Шевченківському району служби 

(управління) у справах дітей Запорізької міської ради (тел.289-90-76, ел. 

адреса: ssd_shev@ukr.net) Запорізьким міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, районним відділенням ювенальної превенції ГУНП 

у Запорізькій області. 

5. Забезпечити чіткий порядок подання та розгляду заяв і повідомлень про 

випадки булінгу у закладі (додадок 2) та порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) згідно Порядку реагування на випадки булінгу 

(цькування) затвердженого Наказом МОН від 28.12.2019 №1646 (додаток 3). 
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6. Проводити інструктивно-методичні наради з працівниками закладу з метою 

попередження проявів насильства, булінгу, жорстокого поводження з дітьми 

або загрози його вчинення у закладах освіти та сім'ї. 

7. Організувати просвітницькі заходи з батьками (осіб, які їх замінюють) з 

питань охорони дитинства, попередження булінгу та насильства, вирішення 

сімейних конфліктів, залучивши до роботи представників ювенальної 

превенції, центру (управління) соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

8. Продовжити роботу психологічної служби закладу освіти з дітьми, які 

постраждали від насильства чи булінгу, систематично надавати рекомендації 

педагогам і батькам щодо попередження агресивності та жорстокості серед 

неповнолітніх. 

9. Продовжити проведення виховної роботи в ЗПО «ЦДЮТ Шевченківського 

району» з попередження жорстокості та формування моделі 

ненасильницької поведінки у взаєминах вихованців. 

10. Забезпечити на веб-сайті закладу наступної інформації: правил поведінки 

вихованців; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі; порядок подання та розгляду (з дотриманням 

конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі; порядок 

реагування та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування). 

11. Розглядати на педагогічних радах закладу питання щодо дотримання 

педагогічними працівниками вимог законодавства по забезпеченню захисту 

дітей від будь-яких форм насильства та булінгу. 

12. Довести до відома працівників закладу зміст даного наказу. 

13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 Директор        Ірина ЧУРСА 

 

 

 


