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Н А К А З 

 

 

01.09.2022                                                                                       №  12 

 

Про створення безпечного освітнього середовища, 

формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок    

 

Згідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

відповідно до   Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькування)»., Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» 

від 18.02.2018 № 2657-VIII, Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству»  від 07.12.2017 № 2229, наказу МОН України від 

09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного 

аудиту закладів середньої освіти», наказу МОН України від 28.12.2019 

№1646  «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Створити умови щодо організації безпечного освітнього середовища, 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок   

2.Створити шкільну комісію з розгляду випадку булінгу у такому складі: 



 Голова комісії –  Вербицька Н.М., директор школи 

 Заступник голови – Боднарчук І.О. , заступник директора  

Члени комісії:     

 Боднарчук Ю.В., практичний психолог;  

 Шнипко І.М., вчитель історії і права; 

 Литвинкович Т.В., педагог-організатор 

 Язан Н.Г майор поліції,  інспектор з ювенальної превенції Слов’янського 

ВП ГУНП в Донецькій області  (за згодою) 

 Сегітій А.А.,  голова  батьківської ради школи (за згодою) 

3. І.О. Боднарчук , заступнику директора: 

3.1. Розробити  та затвердити План роботи з протидії булінгу на   2022-2023 

навчальний рік 

3.2. Ознайомити педагогічних працівників з  Планом роботи з протидії 

булінгу на  2022-2023 навчальний рік. 

3.3. Проводити просвітницьку роботу спільну з іншими службами з питань 

безпечного середовища серед учнів та підлітків. 

3.4. Питання організації безпечного середовища тримати на постійному 

контролі. 

4. Педагогічному колективу: 

4.1.Забезпечити виконання Плану роботи протидії булінгу  щодо створення 

безпечного освітнього середовища у школі. 

4.2.Формувати  в  учасників освітнього процесу толерантне ставлення один 

до одного  

4.3. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої 

честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного)  

4.4. Терміново інформувати адміністрацію   про будь-які випадки 

неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів. 

4.5. Використовувати різноманітні методи роботи для профілактики булінгу. 

5.Класним керівникам:  

5.1. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного 

мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та 

толерантної міжособистісної взаємодії..Створювати позитивну атмосферу в 

учнівському колективі. 

5.2. Терміново повідомляти адміністрацію гімназії щодо порушень правил 

безпечного освітнього простору. 

5.3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків 

щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи. 

5.4. Проводити разом з психологом діагностику психологічного клімату 

класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу зі сторони своїх 

однокласників. 



5.5. При плануванні виховної роботи   2022/2023 навчальний рік  

передбачити дієві заходи і форми роботи з профілактики булінгу, дитячих 

правопорушень та безоглядності. 

5.6. Посилити індивідуальну роботу з учнями схильними до правопорушень 

та їх батьками. 

6. Практичному психологу  Боднарчук Ю.В. 

6.1. Забезпечити ефективне функціонування  психологічної служби з питань 

створення безпечного освітнього середовища. 

6.2. Забезпечити здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм 

насильства серед дітей та учнівської молоді. 

6.3. Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та 

сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної 

поведінки та жорстокості;  своєчасне виявлення учнів, схильних до 

агресивної поведінки, методом педагогічної і психологічної діагностики. 

6.4. Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед 

здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім’ї, булінгу та 

розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього 

середовища в школі 

6.5.Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, 

проводити опитування усіх учасників освітнього процесу. 

6.6.Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти 

дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх 

однокласників. 

6.7. Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо попередження  і 

подолання булінгу.  

7. Електронному ібліотекою Кононовій Я.В. створити онлайн тематичні 

виставки з питань безпечного освітнього середовища. 

8. Педагогу-організатору Литвинкович Т.В.. систематично проводити 

профілактичну роботу з  лідерами учнівського самоврядування щодо 

протидії боулінгу. 

9. Контроль за виконанням   наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор закладу загальної 

середньої освіти                                                               Наталія ВЕРБИЦЬКА  

 

 

З наказом  ознайомлені: 

 

З наказом ознайомлені: 

_________ І.О.Боднарчук 



_________Ю.В. Боднарчук 

_________  Я.В. Кононова 

_________ І.М. Шнипко    

_________ Т.В. Литвинкович 

 


