
Комунальний заклад 
«Харківська спеціальна школа № 7»

Харківської обласної ради

НАКАЗ

16.01.2020 Харків №32

Про створення комісії 
з розгляду випадків булінгу 
у закладі освіти

На виконання Закону України від 18.12.2018 № 2656-УІІІ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», листа МОН України від 29.01.2019 року N01/11-881 

«Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України» та 

з метою своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на такі 

випадки,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього 

процесу у такому складі:

Голова комісії -  Єфременко Ю.О., заступник директора з виховної роботи 

Секретар комісії — Фєсюк О.А., соціальний педагог 

Члени комісії:

Петренко Л.В. - сестра медична;

Горбач М.М. - практичний психолог;

Мар’єнкова Я.В. - голова профспілкового комітету;

Ліпейко В.Ф. - вчитель історії;

Сусла Д.О. -  вихователь.

2. Комісії:

2.1. затвердити план заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) у закладі освіти на II півріччя 2019/2020 навчального року 
(додаток 1).
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2.2. затвердити порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (додаток 2).

2.3. затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькуванню) в 

закладі освіти (додаток 3).

2.4. проводити засідання на підставі письмової заяви керівнику закладу освіти.

2.5. залучати до засідань батьків, чиї діти причетні до випадків булінгу.

2.6. скликати засідання комісії з метою профілактики проявів негативної 

поведінки учнів, чиї дії у майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг та 

залучати до них їх батьків.

2.7. залучати до роботи комісії уповноважених осіб Національної поліції 

України та Служби у справах дітей.

3. Класним керівникам постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями та 

батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.

4. Попередити усіх педагогічних працівників про персональну відповідальність 

за випадки булінгу з їх боку, чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони 

учнів чи колег по роботі.

5. Заступнику директора з виховної роботи:

5.1. ознайомити усіх педагогічних працівників з даним наказом;

5.2. забезпечити проходження педагогічними працівниками он-лайн курсів

«Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» за 

посиланням: Ьйрз//рготе1:Ьеи5.ог§.иа/соигзез (розділ «Відкрито реєстрацію»).

5.3. забезпечити розміщення даного наказу на офіційному сайті закладу освіти.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Єфременко

Директор Ю.С. Масловська


