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НАКАЗ

27 .01.2020 * №  11
Про запобігання булінгу 
у дошкільному закладі

На виконання Закону України «Про освіту», статті 1 1 Закону України 
«Про запобігання і протидію домашньому насильству», наказу управління освіти 
від 23.01.2020 №  12 «Про запобігання булінгу в закладах освіти м. Славутича»,  з 
метою попередження у дошкільному закладі булінгу (цькування), сприяння 
реалізації  прав осіб, постраждалих від булінгу, ефективного реагування на факти 
насильства у закладі 
НАКАЗУЮ :

1. Примаченко  О., Рубан В.:
1.1. Опрацювати нормативно-правові акти України щодо протидії булінгу 

та жорстокому поводженню з дітьми - до 30.01.2020.
1.2. Розробити план заходів щодо попередження випадку булінгу серед 

учасників  освітнього процесу на 2020 - до 31.01.2020.
1.3. Проводити просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу з 

метою запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого 
поводження з дітьми та булінгу, недопущення порушень прав учасників 
освітнього процесу, постійно.

1.4. Розміщати на веб-сайті закладу інформацію про запобігання та 
протидію булінгу, номери телефонів установ, до яких можуть 
звертатись постраждалі -  постійно.

2. Г оли кК . :
2.1. Своєчасно інформувати управління освіти і науки Славутицької  міської 

ради, службу у справах дітей та сім'ї ,  ювенальну поліцію у місті 
Славутичі про випадки жорстокого поводження з дітьми, булінгу, або 
загроза його вчинення -  за потребою.

2.2. Передбачити у посадових інструкціях працівників обов 'язок  запобігати 
насильству проти ДІЩЙ~Щ за участю дітей, вчасно виявляти випадки 
булінгу та  в ж и з а х о д и  реагування.

3. Контроль за в и к о н ^ ^ ' ^ Ш ї Т с й ^ ^ с а з у  залишаю за собою.
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Додоток до наказу № 11 
від 27.01.2020

План заходів
щодо попередження насильницької моделі поведінки,  
випадків булінгу серед учасників освітнього процесу 
дошкільного навчального закладу №  8 «Теремок» - 

центру Софії Русової на 2020 рік

№
з/п

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальні

1. Перевірка приміщень та території  закладу з 
метою виявлення місць, які можуть бути 
небезпечними або сприятливими для 
вчинення булінгу (цькування).

Постійно Завгосп

2, Організація належних заходів безпеки, 
спостереження за місцями загального 
користування (коридори, ігрові майданчики,  
територія закладу тощо) і технічними 
приміщеннями.

Протягом
року Завгосп

3. Інформування персоналу про оновлення 
нормативно-правової  бази щодо насильства 
відносно та за участі дітей, порядку дій щодо 
виявлення і припинення фактів жорстокої  
поведінки.

Постійно
Вихователь- , 

методист 
практичний 

психолог

4. Розміщення інформації  на сайті щодо 
попередження насильницької моделі 
поведінки, випадків булінгу серед учасників 
освітнього процесу.

Протягом
року

Вихователь-
методист

практичний
психолог

5. Навчання педагогів на безкоштовному 
онлайн-курсі «Протидія  та попередження 
булінгу (цькуванню) в закладах освіти»: 
Нир§://соиг5е§.рготеіНеи§.огй.иа/соиг8ез/соііг§е- 
VIіМОИ+АВ 101+2019 Т2/аЬоиІ.

Березень Виховагель-
методист

6. Обговорення питанння протидії булінгу на 
нарадах при завідувачу, батьківських зборах.

Протягом
року

Завідувач
вихователі

7. Проведення заходів  в рамках:
- Європейського дня протидії торгівлі 

людьми;
- Всеукраїнської  акції  «16 днів проти 

насильства»;
- Всесвітнього Дня Гідності;
- Всеукраїнського тижня права.

Протягом
року

Вихователь-
методист

практичний
психолог

8. Організація перегляду відеороликів 
«Зупиніться! Моя історія про Булінг і 
Кібербулінг» та  інші.

Протягом
року

Вихователь-
методист
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