
 

місто Київ 

управління освіти  

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 

з поглибленим вивченням предметів природничого циклу 

 

 

НАКАЗ 

від 01 вересня 2020 року                          № 195-о 

    

Про систему роботи школи щодо 

протидії булінгу   

   

На виконання положень Законів України «Про освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню), Кодексу України «Про адміністративні 

правопорушення»,  Постанови Кабінету  Міністрів  України від 30.05. 2018  № 

453 «Про затвердження  Державної соціальної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»,  
листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881 

«Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норма Закону України 

«Про внесення змін д деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню) від 18.12. 2018 №2657-VIII», листа Міністерства освіти і науки 

України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» 

та з метою вироблення спільних дій педагогічного колективу щодо створення 

комфортного та безпечного середовища перебування здобувачів освіти в школі  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити робочу групу з вироблення загальної стратегії, профілактики та 

порядку дій щодо запобігання проявів булінгу серед учасників освітнього 

процесу у складі: 

голова робочої групи – Власенко О.М., заступник директора з навчально-

виховної роботи; 

члени робочої групи: 

Перевозникова Н.І., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Артеменко Л.П., практичний психолог; 

Тупіцина В.І., голова шкільного методичного об’єднання класних керівників; 

Каюн Р.В., голова первинної профспілкової організації, вчитель зарубіжної 

літератури; 

Мостицька Т.М., голова Ради школи, вчитель німецької мови. 

2. Створити комісію з розслідування проявів булінгу у складі: 

Голова комісії – Адаменко О.В., директор школи; 

члени комісії: 

Власенко О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Перевозникова Н.І., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Артеменко Л.П., практичний психолог; 

Тупіцина В.І., голова шкільного методичного об’єднання класних керівників; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#n10
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Каюн Р.В., голова первинної профспілкової організації; 

батьки постраждалої особи; 

батьки булера; 

педагогічні працівники, які будь-яким чином мають відношення                               

до конкретного випадку булінгу (цькування). 

3. Призначити Власенко О.М., заступника директора з навчально-виховної 

роботи, особою, відповідальною за розгляд заяв від учасників освітнього 

процесу, предметом яких є прояви булінгу, та скарг про відмову у реагуванні на 

випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами. 

4. Робочій групі, зазначеній в п.1 цього наказу: 

4.1. Постійно перевіряти та контролювати приміщення та територію школи, які 

потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу 

та забезпечити організацію належних заходів безпеки. 

4.2. Розробити, затвердити та оприлюднити на сайті школи та шкільних 

стендах: 

4.2.1. План заходів, які пов’язані із запобіганням та протидією булінгу 

(цькуванню) в школі (додаток 1); 

4.2.2. Процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу (цькування) в школі (форма заяви, примірний зміст, терміни та 

процедуру розгляду відповідно до законодавства) (додаток 2); 

4.2.3. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)                    

в школі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню). 

4.2.4. Оформити інформативний куточок «Стоп булінгу!». 

5. Довести наказ до відома учасників освітнього процесу, громадськості та 

оприлюднення на сайті школи. 

6. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                            Оксана АДАМЕНКО 

З наказом ознайомлені: 

Перевозникова Н.І. 

Власенко О.М. 

Артеменко Л.П. 

Тупіцина В.І. 

Каюн Р.В. 

Мостицька Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу 

спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів №138  

від 01.09.2020 №195-о 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

 

Директору 

спеціалізованої школи                            

І-ІІІ ступенів № 138 

Шевченківського 

району м. Києва 

Адаменко О.В. 

_____________________ 

ПІБ батьків 

_____________________ 

_____________________ 

Адреса для листування 

 

___________________ 

Контактний телефон 

 

ЗАЯВА 

 Мій/моя син/донька _______________________________, учень/учениця 

____кл., розповів/розповіла мені, що____________________________________ 

                                                                    (предмет розповіді про прояви булінгу) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________... 

 

Зважаючи на викладене, з метою дотримання норм законодавства, а 

також захисту дітей у школі  від будь яких форм насильства та жорстокого 

поводження прошу невідкладно: 

1. Вивчити факти, зазначені у заяві. 

4. Гарантувати моїй дитині захист від жорстокого поводження, психічного 

насилля від усіх учасників навчально-виховного процесу (вчителів, дітей, 

батьків інших учнів). 

5. Про результати розгляду заяви та прийняті правові рішення повідомити 

письмово у встановлений законом термін. 

 

 

___________         _____________ 

 Дата            Підпис 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №138  

від 01.09.2020  №195-о 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо профілактики булінгу серед здобувачів освіти, батьків та вчителів  

на 2020-2021 н. р. 
 

№ 

з/п 

Тема 

заходу 

Учасники 

заходу 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

1.                          Бесіди, години спілкування для учнів 1-11 класів 

1.1 

« Що таке булінг? 

Профілактика 

виникнення та 

подолання проявів 

булінгу  в шкільному 

середовищі» 

1-11 

класи 

Січень 

Лютий 

Березень 

Травень 

Квітень 

Вересень 

Класні 

керівники 

1.2 

«Протидія булінгу в 

дитячому 

середовищі» 

5-11 

класи 

Березень 

Квітень 

Травень 

 практичний 

психолог школи  

1.3 

« Що робити в 

складний життєвих 

ситуаціях та до кого 

звертатися за 

допомогою» 

1-11 

класи 

Лютий 

Березень 

Травень 

Жовтень 

Грудень 

практичний 

психолог школи  

1.4 

« Кібербулінг або 

агресія в Інтернеті» 
5-9 

класи 

Лютий 

Березень 

психолог школи; 

представники 

Мін’юсту 

 2.                     Тренінги,семінарські заняття для учнів 1-11 класів 

2.1 
« Хто може стати 

жертвою булінгу» 

8-9 

класи 
Квітень 

психолог школи 

Артеменко Л.П. 

2.2 

« Як навчити дітей 

безпечної поведінки 

в Інтернеті» 

 

5-11 

класи 

Березень 

Травень 

Вересень 

психолог школи 

Артеменко Л.П., 

вчителі 

інформатики 

2.3 
« Як протистояти 

тиску однолітків» 

8-11 

класи 

Січень 

Березень 

психолог, шкільний 

офіцер поліції 

2.4 

« Шкільному  

булінгу ні! Шлях до 

самоконтролю» 

1-11 

класи 

Вересень 

Січень 

класні  

керівники 

2.5 

« Як навчити дітей 

безпечної поведінки 

у школі» 

1-8 

класи 
Лютий 

психолог школи  

3.              Круглі столи, інформаційні куточки для батьків 

3.1 

« Поговоримо про 

булінг та 

кібербулінг» 

Батьки Січень 
вчителі 

інформатики 

3.2 « Стоп булінг» Батьки Лютий практичний 



психолог 

3.3 

« Що робити якщо 

твоя дитина стала 

жертвою булінгу» 

Батьки Березень класні керівники 

3.4 
« Як не загубити 

дитину в Інтернеті» 
Батьки Травень класні керівники 

4.                                          Тренінгові заняття для педагогів 

4.1 

« Булінг та його 

прояви» 

( індивідуальні 

консультації для 

молодих спеціалістів) 

Класні 

керівники 

Лютий 

Квітень 

Вересень 

шкільний офіцер 

поліції, практичний 

психолог школи 

4.2 

« Що таке булінг? 

Види булінгу  та 

шляхи подолання» 

Класні 

керівники 
Січень 

представники 

Мін’юсту 

4.3 

«Просвітницькі 

роботи, щодо 

подолання булінгу   

в учнівському 

середовищі» 

Педагоги 

Січень 

Лютий 

Березень 

практичний 

психолог школи 

5.    Перегляд відеороликів з подальшим обговоренням проблеми з учнями 

освітнього процесу 

5.1 

« З чого почати 

боротьбу з булінгом 

у школах» 

Батьки 
Січень 

Березень 

шкільний офіцер 

поліції 

5.2 

« Прийми себе таким, 

як є» 
Учні 

5-11 класів 

Лютий 

Березень 

Квітень 

 класні керівники 

5.3 

« Стережіться, бо що 

посієш, те й пожнеш» 
Учні 

1-11 класів 

Березень 

Травень 

Вересень 

  класні керівники 

5.4 

« Ти можеш зіграти 

ключову роль у 

чиємусь житті» 

Учні 

5-8 класів 

Лютий 

Вересень 

представники ГО 

(правової освіти), 

класні керівники 

 

 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи      Оксана ВЛАСЕНКО 
 

 


