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Н А К А З 

 

01 вересня 2022 року                         с.Джурів                                             № 85-о 
 

 

Про організацію роботи із 

запобігання та протодії 

булінгу у ліцеї 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону 

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

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 року № 2657-УІІІ, 

листів Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 року №1/9-790 

«Щодо організації роботи з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству та булінгу», управління освіти, молоді та спорту Снятинської РДА 

від 05.02.2019 року № 65/01-29/03 «Щодо організації роботи у закладах освіти з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу», з метою 

протидії булінгу та забезпечення комплексного інтегрованого підходу щодо 

подолання булінгу та ефективного реагування на такі факти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Працівникам та учням ліцею повідомляти про випадки та підозру на 

вчинення булінгу (цькування) негайно дирекцію ліцею. 

2. Затвердити план заходів запобігання булінгу (додаток 1) та порядок 

здійснення невідкладних заходів реагування (додаток 2) у випадках виявлення 

фактів та / або підозри булінгу, отримання заяв / повідомлень про такі факти. 

3. Для розгляду заяв і повідомлень про факти булінгу утворити постійно 

діючу комісію ліцею у складі: 

голова: 

Наталія Романівна КАРП’ЮК- педагог-організатор - голова комісії, 

Уляна Дмитрівна ЗАВОДОВСЬКА – заступник голови комісії, заступник 

директора з НВР, 

 Члени комісії: 

Оксана Петрівна КАРП’ЮК - практичний психолог; 

Олена Степанівна ДОВГАНЮК - практичний психолог; 

Вікторія Володимирівна ЖМЕНДАК - педагог-організатор; 

Христина ГУМЕН - учениця 9 класу, президент ліцею. 
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4. Голові комісії Наталії Романівні КАРП’ЮК для розгляду заяв, 

повідомлень про випадки та підозру на вчинення булінгу (цькування) скликати 

комісію негайно. Про результати розслідування повідомляти мене особисто. 

5. Педагогічному колективу та всім працівникам ліцею забезпечити 

неухильне виконання Плану заходів запобігання булінгу та Порядку здійснення 

невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів булінгу. У разі 

виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на факти булінгу стосовно 

здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу вжити невідкладних 

заходів для припинення булінгу, надання невідкладної медичної допомоги у 

разі потреби. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор ліцею    Микола ХРЕПТІЙ 

 

 

 

З наказом № 85-о від 01.09.2022 року ознайомлені та погоджуються:  
№ 

з.п. 

Прізвище, 

ініціали 

Назва 

посади 
Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1 Заводовська У.Д. Заступник завідувача філії   
2 Карп’юк О.П. Практичний психолог   
3 Довганюк О.С. Практичний психолог   
4 Карп’юк Н.Р. Педагог-організатор   
5 Жмендак В.В. Педагог-організатор   

 


