
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ВЕЛИКОМОСТІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І-ІІІ СТУПЕНІВ 

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
80074, м. Великі Мости, вул. Шевченка, 30А, (8-03257) 6-44-51, e-mail: vnvk@ukr.net код ЄДРПОУ 23947222 

 

________2019р.    НАКАЗ     № ____ 

 

 

Про затвердження плану заходів  

Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІст, 

спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу  

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України №1/11-881 від 

29.01.2019р. «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII» та з метою  

створення безпечного середовища в закладі освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити заходи Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІст. на виконання листа 

Міністерства освіти і науки України «Рекомендації для закладів освіти щодо 

застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18 

грудня 2018 р. № 2657- VIII» (план заходів додається). 

2. Призначити  відповідальним за дотримання Порядку розгляду звернень та 

проведення профілактичної роботи заступника директора з ВР Пагутяк І.В. 

3. Заступнику директора з ВР Пагутяк І.В.: 

3.1. Інформувати педагогічний колектив про план заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію булінгу на засіданні педагогічної ради 

07.03.2019р. 

3.  Адміністрації закладу освіти, класним керівникам 1-11кл.: 

3.1. Активізувати роботу щодо запобігання та протидію булінгу в закладі 

освіти. 

3.2. Забезпечити виконання плану заходів , спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу на 2019 рік. 

4. Класним керівникам 1-11 кл.: 

1.1. Провести 01.04 – 05.04. 2019р. виховну годину на тему: «Протидія 

булінгу в дитячому середовищі». 

1.2. Матеріали проведених уроків оформити у фотозвіти і подати 

заступнику директора з ВР Пагутяк І.В. до 08.04.2019р. 

mailto:vnvk@ukr.net


4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з ВР 

Пагутяк І.В. 

 

Керівник Великомостівського опорного  

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Стадницька Г.Т. 

 

З наказом ознайомлені:       Пагутяк І.В.  

Головко Н.Г Пальцева І.В. Гладка О.М. 

Іванух Н.В.   Кондратюк Л.Ф.  Боровець Г.І. 

Сенюк Г.І.    Боднар О.С.  Білан Л.І. 

Гупало О.Б.   Кузьма У.С.   Гняда Н.В. 

Струк І.М.    Возьна Г.І.    Музика Г.В.  

Гриценко І.І.    Занько Н.В.   Іванісік Т.І.  

Галятовська Н.Б.   Левко Л.І.   Орищин Г.М.  

Занько Г.М.    Пасічна О.І.   Лобода М.Я.  

Безручко Л.С.   Шийка М.М.   Грицай Н.М.  

Малицька О.Я.  Більо І.В.    Заблоцька Н.С.  

Васько О.Я.    Небожук І.І.  Зварич І.М. 

Калинівська Н.О.  Соболь У.В.   Дмитришин М.В. 
Матура Н.А. Крук О.Б Балко О.І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ від       .19р. №_____ 

План 

заходів Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІст,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу у 2019 р 

 

№ Зміст заходу Дата 

проведення 

Відповідальний 

1.    Провести перевірку приміщень, території 

закладу освіти з метою виявити місця, які  

потенційно можуть бути  небезпечними та 

сприятливими для вчинення булінгу та 

організувати заходи безпеки (спостереження за 

місцями загального користування (їдальні, 

коридори, роздягальні, ігрові майданчики, 

шкільні подвір'я) і технічними приміщеннями).  

 

до 01.03.2019р   заст. дир. з ВР 

Пагутяк І.В. 

 

 

 

2.  Провести моніторинг безпечності та 

комфортності закладу освіти (опитування, 

анкетування) та вжити відповідні заходи 

реагування 

 

протягом 

2019р. 

  практ. психолог 

Дмитришин М.В. 

3.  Провести батьківські конференції, всеобучі, 

семінари, «круглі столи» зі спеціалістами 

організацій та служб, що займаються 

проблемами дітей з питань дієвої взаємодії та 

обміну інформацією у сфері запобігання та 

протидії булінгу . 

протягом 

2019р. 

заст.дир. з ВР 

Пагутяк І.В.,кл.кер.1-

11кл. 

4.  Ознайомити педагогічних працівників та 

неухильно виконувати  рекомендації листа 

Міністерства освіти і науки України 

«Рекомендації для закладів освіти щодо 

застосування норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 

18 грудня 2018 р. № 2657- VIII» 

 

протягом 

2019р. 

Адміністрація 

закладу освіти 

5.  Видавати та розповсюджувати інформаційно-

правові буклети, пам’ятки для всіх учасників  

освітнього процесу з метою роз’яснення 

нормативно-правової бази щодо прав та 

можливостей, способів дій та реагування на 

випадки булінгу (цькування) свідками, 

учасниками або об'єктом якого вони стали або 

могли стати. 

 

постійно кер. клубу «Закон і 

ми» Матура Н.А. 



6.  Організувати цикл радіопередач, виступів у 

газеті «Шкільний кур'єр», забезпечити перегляд 

здобувачами освіти профілактичних фільмів, 

рекламних роликів щодо формування навичок 

протидії булінгу 

постійно пед.-орг. Соболь 

У.В., кер.гуртка 

«Журналістика» 

Крук О.Б.,кер.клубу 

«Здорове майбутнє» 

Малицька О.Я. 

7.  Розробити цикл бесід і лекцій для проведення 

всеобучу з запобігання та протидії булінгу. 

Оформити папку матеріалів з даної тематики. 

до 01.03.2019р практ. психолог 

Дмитришин М.В. 

8.  Провести тематичні уроки, рольові ігри, години 

спілкування, виховні заходи із здобувачами 

освіти з запобігання та протидії булінгу : 

«Протидія булінгу в дитячому середовищі», 

«Конфлікти. Шляхи їх вирішення» тощо. 

 

квітень, 

вересень 2019р 

 

 

кл.кер. 1-11кл., 

вч.основ здоров’я 

Малицька О.Я. 

9.  Систематизувати матеріали проведених 

тематичних уроків, рольових ігор, годин 

спілкування, виховних заходів із здобувачами 

освіти 

до 10.05.19р. та 

10.12.19р 

заст.дир. з ВР 

Пагутяк І.В. 

вч.основ здоров’я 

Малицька О.Я. 

10.  Здійснювати дієвий контроль за відвідуванням 

занять дітьми, які схильні до правопорушень, 

негативних проявів поведінки та залучати таких 

дітей до занять у гуртках, секціях за інтересом, 

до занять фізичною культурою та спортом. 

 

постійно заст.дир. з ВР 

Пагутяк І.В.,вч.-

наставники, кер. 

гуртків 

11.  Залучати органи учнівського самоврядування та 

батьківської громадськості до профілактичної 

роботи з запобігання та протидії булінгу. 

постійно пед.-орг. Соболь 

У.В.,голова ради 

закладу Козак М.Я. 

12.  Здійснювати приймання заяв та повідомлень 

про випадки булінгу у закладі освіти відповідно 

до чинного законодавства . 

постійно заст.дир. з ВР 

Пагутяк І.В. 

13.  Вживати заходів із виявлення та припинення 

булінгу у закладі освіти. 

постійно Адміністрація 

закладу освіти 

14.  Повідомити уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції (ювенальна поліція) та 

Службу у справах дітей  про випадок  булінгу, 

який стався з учасником освітнього процесу. 

постійно Адміністрація 

закладу освіти 

15.  Забезпечити оприлюднення на сайті закладу 

освіти та при проведенні інструктажів для всіх 

працівників закладу освіти правил поведінки 

здобувачів освіти в закладі освіти, плану заходів 

закладу освіти, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу. 

постійно Адміністрація 

закладу освіти 

    

 

 

 



         Керуючись Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», 

Законом України «Про освіту», відповідальною особою з 

протидії булінгу (цькуванню) в Великомостівському ОЗЗСО 

І-ІІІ ст. призначено заступника директора з ВР Пагутяк І.В. 

 

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ 
Дитяча лінія - 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00); 

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу - 116 000; 

Гаряча лінія з питань запобігання насильству - 116 123 або 0 800 500 335; 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини - 0 800 50 17 20; 

Уповноважений Президента України з прав дитини - 044 255 76 75; 

Центр надання безоплатної правової допомоги - 0 800 213 103; 

Національна поліція України - 102. 

 


	План

