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Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
«Академічний ліцей №4»
Обухівської міської ради Київської області
вул. П.Осипенко, 26, м. Обухів, Київська обл., 08701
тел. (04572) 6-93-93, телефакс (04572) 6-91-71
e-mail: obukhiv.4.school@ukr.net, код ЄДРПОУ 25658261   

Н А К А З
 
«_02_» ____03___ 2020 року                м. Обухів                                                          №_27_ 

Про деякі питання реагування на 
випадки булінгу (цькування) та застосування заходів 
виховного впливу в закладах освіти

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 жовтня 2014 року N 630 (із змінами), наказу МОН «Про деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» №1646 від   28.02.2019р. та з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти

НАКАЗУЮ:
 
Утворити робочу комісію реагування на випадки булінгу (цькуванню)  у складі:
Голова комісії : Марченко Вікторія Михайлівна — директор;
Заступник голови комісії: Доненко Світлана Володимирівна — заступник директора з НВР;
Секретар комісії: Гуменюк Наталія Василівна—секретар;
Члени комісії: 
Трегуб Руслан Георгійович—начальник ЦВПВ та ДП;
Балукова Віта Валентинівна — заступник директора з ВР;
Глузд Ольга Борисівна — психолог;
Небольсіна Світлана Володимирівна—педагог організатор;
Яценко Юрій Іванович—вчитель фізкультури. 
	Надати право голові комісії у разі необхідності вносити зміни до складу комісії.
	Членам комісії : 
	Реагувати на випадки булінгу;

Слідкувати за новими законодавчими актами щодо  організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу.
	Затвердити порядок реагування на випадок булінгу (додаток 1).
Затвердити план заходів по ліцею щодо попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учнів 1-11 клас (додаток 2).
	Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

     Директор 		                                                            В.М. Марченко
З наказом ознайомлені:					        
С.В. Доненко                                          С.В. Небольсіна 
Н.В. Гуменюк                                        Р.Г. Трегуб 
В.В. Балукова                                        О.Б. Глузд


Додаток №1 
до наказу № від «____»___________20___р.

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 Директор  Академічного ліцею №4 Обухівської міської ради Київської обласі 
______________ В. М. Марченко    
«___»_________ 20__р.            
План заходів 
 щодо попередження насильницької моделі поведінки, 
випадків булінгу серед учасників 
освітнього процесу, учнів 1-11 класів 
№ 
п\п
Назва заходу
Термін 
проведення
Класи
Відповідальний

Перевірка приміщень, території з метою виявлення небезпечних та сприятливих місць для вчинення булінгу
лютий
Приміщення та прилегла територія, класи
Марченко В.М.
Старук В.О.
	

Розмістити на інформаційному стенді номери телефонів гарячої лінії протидії булінгу 116000
лютий
Приміщення ліцею
Балуковва В.В.
	

Провести в навчальному закладі тиждень протидії поширення булінгу серед учасників освітнього процесу
Березень
1-11кл.
Балукова В.В.
Небольсіна С.В.
Класні керівники
	

Перегляд відео-презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати?»
Березень
1-11 кл.
Класні керівники
	

Проведення засідання методичного об’єднання класних керівників 1-11 кл. на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»
Березень
 Учительська
Керівник методичного об’єднання
Класні керівники
	

Проведення уроків відвертого спілкування.
1-4 кл. - «Змінюй в собі негативне ставлення до інших». 5-7кл. – «Допоможи собі рятуючи інших».
8-11 кл. - «Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі».
Березень
1-11 кл.
Класні 
керівники 
Глузд О.Б.
	

Організувати в навчальному закладі написання есе на тему «Як довіряти і бути вдячним іншим»
квітень
5- 11
Учителі 
української 
мови
	

Провести загальношкільні батьківські збори батьків учнів 1-4 , 5-7, 8-11 кл. на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою».
квітень
1-11
Балукова В.В.
Класні керівники
Глузд О.Б.
Батьки

	

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі».
квітень
5- 11
Класні 
керівники 5- 
11кл.
Глузд О.Б.
	

Години спілкування «Кібербулінг! Який він?».
квітень
5-11
Класні 
керівники 1- 
11кл.
Глузд О.Б.
	

Складання та розповсюдження серед учнів 1-11кл. листівок на тему «Не стань жертвою булінгу»




квітень
1-11
Класні керівники
	

Години відвертого спілкування за участю представників ювенальної превенції  «Не допускай проявів булінгу над собою». Допоможи другу.
травень
1-11
Класні керівники
	

Засідання ради старшокласників за участю психолога на тему «Не допускай насильства над ближнім»
травень
8-11

Ющенко А.
Глузд О.Б.
	

Конкурс – виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо—НІ».
травень
5-11
Класні керівники
Балукова В.В. 
Небольсіна С.В.



	Заступник директора з ВР 				В.В. Балукова




































