
 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1 

(ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК) 

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 

21.04.2020                              с. Велика Білозерка                                      № 80  

 

Про виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) у Великобілозерському НВК №1 та його філіях  
 

Відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 64 Закону 

України «Про освіту», згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти 

і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16.10.2014 №630 (із змінами), на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листа 

Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план 

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

закладах освіти», листа Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації від 15.04.2020 «1171/03.2-14 «Про виконання плану, 

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

закладах освіти», листа відділу освіти, культури, туризму, охорони культурної 

спадщини, молоді та спорту Великобілозерської сільської ради від 15.04.2020 

№336/02-26 «Про виконання плану, заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» та з метою створення 

безпечного освітнього середовища у Великобілозерському НВК №1 та його 

філіях  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Забезпечити виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) (в подальшому - План заходів) у навчальному 

закладі та його філіях (додаток №1). 

2. Завідувачам філій надавати інформацію щодо виконання Плану 

заходів заступнику директора з виховної роботи Барановій О.В. на електронну 

адресу Великобілозерського НВК №1 щопівроку станом на 01 червня та 01 

грудня, починаючи з 2020 року  

3. Барановій О.В. забезпечити інформування відділу освіти, культури, 

туризму, охорони культурної спадщини, молоді та спорту Великобілозерської 

сільської ради на електронну адресу щопівроку станом на 10 червня та 10 

грудня, починаючи з 2020 року 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Директор 

Великобілозерського НВК №1                               Олена МАЛИГІНА 
 

 

З наказом ознайомлені:              О.В. Баранова                      Т.В. Маликіна         

                Л.В. Каба                      О.В. Сиротюк                      А.В. Безручко 



Додаток №1 

до наказу по Великобілозерському НВК №1 

від 21.04.2020 № 80 

 
№ 

з/п 
Найменування 

завдання 

Найменування заходів Відповідальні  

за виконання 

Строк 

виконання 

1 Сприяння 

запобіганню та 

протидії булінгу 

(цькуванню) в 

закладах освіти 

1) інформаційно-просвітницька 

діяльність серед учасників 

освітнього процесу щодо булінгу 

(цькуванню) та нетерпимого 

ставлення до насильницької 

моделі поведінки у 

міжособистісних стосунках 

заступники 

директорів 

(завідувачів філій) з 

ВР, НВР, практичні 

психологи, 

соціальні педагоги, 

класні керівники 

постійно 

2) профілактична діяльність, 

спрямована на запобігання 

вчинення дитиною та стосовно 

дитини булінгу (цькування) 

заступники 

директорів 

(завідувачів філій) з 

ВР, НВР, практичні 

психологи, 

соціальні педагоги, 

класні керівники 

постійно 

3) вжиття заходів для надання 

соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам 

освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками 

або потерпіли від булінгу 

(цькування) (згідно з рішенням 

комісій закладів освіти з розгляду 

випадків булінгу (цькування) 

заступники 

директорів 

(завідувачів філій) з 

ВР, НВР, практичні 

психологи, 

соціальні педагоги 

постійно 

2 Забезпечення 

створення у 

закладі освіти 

безпечного 

освітнього 

середовища 

1) розроблення плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) та 

забезпечити на вебсайті закладу 

освіти відкритий доступ до нього 

завідувачі філій,  

заст. директора з ВР 

щороку до 

початку 

навчального 

року 

2) проведення моніторингу 

ефективності виконання плану 

заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти, 

виявлення проблем у сфері 

запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню), вжиття заходів для 

їх вирішення 

завідувачі філій,  

заст. директора з ВР 

за потреби, 

але не рідше 

одного разу 

на півріччя 

3 Професійний 

розвиток та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

1) включення до щорічного плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (з 

відривом чи без відриву від 

освітнього процесу) підготовки з 

питань формування соціальних 

компетентностей та навичок 

запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) 

завідувачі філій, заст. 

директора з НВР 

постійно 

 


