НАКАЗ
по Житомирському обласному ліцею Житомирської обласної ради
від 04.09.2020 р.

№ 120 (а)

Про профілактику та
протидію булінгу
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 року №2657-VIII, листа МОН
України від 29.01.2019 року № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо
застосування норм Закону України та з метою своєчасного вживання заходів
спрямованих на запобігання та протидію булінгу,
НАКАЗУЮ:
1. Практичному психологу Сірик О.О.:
1.1. Проводити моніторинг безпечності освітнього середовища для ліцеїстів
(опитування, анкетування, відвідування ліцеїстів у спальних корпусах,
спостереження на уроках).
1.2. Розробити, затвердити та оприлюднити план заходів, пов’язаних із
запобіганням та протидією булінгу (цькуванню) в закладі освіти (додається).
1.3. Оновити, затвердити та оприлюднити «Порядок подання та розгляду (з
дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі
освіти» та ознайомити з ним учасників освітнього процесу, розмістивши на
інформаційному стенді (додається).
1.4. Оновити, затвердити та оприлюднити «Порядок реагування на доведені
випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних
до булінгу (цькування)» ознайомити з ним учасників освітнього процесу,
розмістивши на інформаційному стенді (додається).
1.5. Проводити просвітницькі та профілактичні заходи з метою формування у
ліцеїстів толерантного ставлення один до одного.
2. Соціальному педагогу ліцею:
2.1. Систематично оновлювати інформацію щодо профілактики та протидії
булінгу на стендах закладу освіти.

2.2. Регулярно здійснювати моніторинг міжособистісних стосунків ліцеїстів у
спальних корпусах.
3. Бондарю С.П. оприлюднити на офіційному веб-сайті ліцею-інтернату
«Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки
булінгу (цькування) в закладі освіти» та «Порядок реагування на доведені випадки
булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу
(цькування)».
4. Кураторам та вихователям систематично проводити індивідуальну та
групову роботу, години спілкування з ліцеїстами для запобігання проявів
насильницької поведінки.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора ліцею з
навчально-виховної роботи Хотинську І.В.
6. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею

Виконавець: Сірик О.О.

(підпис існує)

Л.В. Корінна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ліцею

Л.В. Корінна

ПЛАН
заходів щодо профілактики булінгу
на І семестр 2020-2021 н.р.
№
з/п

Назва заходу

Термін
Відповідальний
виконання

Вивчення законодавчих документів протидії
булінгу

Протягом
семестру

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
Хотинська І.В.;
Сірик О.О.

2.

Спостереження за учнівським колективом під
час навчального процесу та проведення
дозвілля (відвідування спальних корпусів)

Протягом
семестру

Сірик О.О.
Александрова М.М.
Єлєнкова І.К.

3.

Індивідуальна та групова консультативна
робота з учасниками освітнього процесу

Вересень –
Сірик О.О.
листопад

4.

Діагностика
мікроклімату,
згуртованості
класних колективів та емоційних станів учнів; Протягом
спостереження за міжособистісною поведінкою семестру
здобувачів освіти;

5.

Профілактично-просвітницька,
корекційноЖовтень –
розвивальна робота з учасниками освітнього
Сірик О.О.
грудень
процесу

6.

Розміщення інформації про профілактику
булінгу (цькування) на стендах закладу освіти

Протягом
семестру

Сірик О.О

7.

Онлайн-консультування батьків щодо захисту
прав та інтересів дітей

Протягом
семестру

Сірик О.О

8.

Консультації з кураторами та вихователями за
результатами діагностики учнівського
колективу

Вересень –
Сірик О.О.
жовтень

9.

Виступи на педагогічних радах щодо
запобігання булінгу (цькування)

Протягом
семестру

10.

Проведення занять з елементами тренінгів для
старшокласників з розвитку навичок

Листопад –
Сірик О.О
грудень

1.

Сірик О.О.

Сірик О.О

спілкування та мирного вирішення конфліктів
Круглий стіл для педагогічного колективу
«Маски булінгу»

Листопад

Сірик О.О.

Проведення тренінгових занять за програмою
12. «Репродуктивне здоров’я та відповідальна
поведінка учнівської молоді»

Постійно

Сірик О.О

11.

13.

Підготовка тематичних буклетів за участю
членів Ради ліцеїстів

Грудень

Жуковець О.І.
члени Ради ліцеїстів

14.

Заняття з елементами тренінгу: «Вчимося
безпечної поведінки в інтернеті».

Грудень

Сірик О.О.

15. Учнівська «Як подолати булінг».

Листопад

Євдокимова Н.В.
Жуковець О.І.
члени Ради ліцеїстів

Засідання методичного об’єднання кураторів,
16. вихователів «Профілактика булінгу як
соціального явища в шкільному середовищі»

Листопад

Юраш Г.О.
Сірик О.О.

Перегляд та обговорення ліцеїстів тематичних
17.
відеофільмів

Протягом
семестру

Куратори,
вихователі,
Єлєнкова І.К.

Розміщення нормативних документів на сайті
закладу освіти

Протягом
семестру

Александрова М.М.
Бондар С.П.

18.

Оформлення та розповсюдження у соціальних
19. мережах листівок на тему: «Не стань жертвою
насильства»

Шевченко Н.А.,
Сірик О.О.,
Листопад –
Жуковець О.І.,
грудень
куратори, вихователі,
члени Ради ліцеїстів

Житомирський обласний ліцей
Житомирської обласної ради
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ліцею
_______________Л.В. Корінна
«04» вересня 2020 р.
Порядок
реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та
відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказу
МОН України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»
1. У день подання заяви видається наказ по ліцею про проведення розслідування із
визначенням уповноважених осіб.
2. Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі
складу директора ліцею, педагогічних працівників, практичного психолога,
соціального педагога, батьків постраждалого і булера (кривдника) та скликається
засідання.
3. Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне
рішення.
4. Директор ліцею повинен повідомити уповноважені підрозділи органів
Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей, якщо
Комісія визнала, що це був прояв булінгу (цькування), а не одноразовий конфлікт
(відповідні дії носять систематичний характер).
5. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а
постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів
Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу має повідомити
постраждалого.
6.
Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати
проведеного розслідування узагальнюються наказом по ліцею.
7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому
вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

8. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі
зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків
булінгу (цькування) в закладі освіти.
9.
Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження
мікроклімату в учнівському середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у
межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат розслідування та
рішення комісії доводиться директором ліцею до відома постраждалого.
10.
У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник
закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної
поліції України.
11. Незалежно від рішення Комісії, директор ліцею контролює виконання заходів
для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які
вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

Житомирський обласний ліцей
Житомирської обласної ради
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ліцею
_______________Л.В. Корінна
«04» вересня 2020 р.
Порядок
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки
булінгу (цькування) в закладі освіти
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказу
МОН України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»
1. Усі учасники освітнього процесу (здобувачі освіти, педагогічні працівники
закладу, батьки та інші зацікавлені особи) учасники зобов’язані повідомити
директора ліцею про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками
якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших
осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від
інших осіб, з метою створення безпечного освітнього середовища.
2. Директору ліцею подається заява про випадки булінгу (цькування) стосовно
ліцеїстів або будь-яких інших учасників освітнього процесу (з гарантією
конфіденційності). Заява подається відповідно до Закону України «Про
звернення громадян».
3. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу
(цькування).
4. Директор ліцею не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання
заяви (або повідомлення) видає наказ про проведення розслідування та
створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – Комісія),
скликає її засідання.
5. До складу Комісії входять директор ліцею, педагогічні працівники, практичний
психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та булерів (кривдників),

інші зацікавлені особи. Комісія у своїй діяльності керується законодавством
України та іншими нормативними актами.
6. Повне та неупереджене розслідування випадків булінгу (цькування)
уповноваженими особами здійснюється протягом 10 робочих днів з дати
видання рішення про проведення розслідування.
7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому
вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.
8. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда-Україна» з
протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з
питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання
безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення ліцеїста, відповідна
особа або орган інформує директора ліцею у письмовій формі про випадок
булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі
обставини булінгу.
9. Потерпілий від проявів булінгу чи його законний представник можуть
звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції
України та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу
(цькування).

