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                                                      Н А К А З 

 «11» лютого 2019 р.                                                             № 32 

Про порядок розгляду та реагування на  

випадки прояву насилля та булінгу по 

 відношенню до неповнолітніх 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу», «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» з метою попередження проявів таких фактів у закладі, 

а також негайного реагування та інформування про прояви домашнього 

насильства по відношенню до дітей, з метою вироблення чіткої структури та 

системи реагування на такі факти 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити в закладі комісію з розгляду та реагування на факти прояву випадків 

булінгу серед учнів закладу, а також на повідомлення про факти будь-якого 

насилля на учнями закладу в такому складі. 

Крамар В.П. – голова комісії, директор навчального закладу; 

Приймак Н.П. – член комісії, заступник директора з виховної роботи; 

Гончар Т.М. – член комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Войтко О.В. - член комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Фостик Т.Р. - член комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи 

по школі І ступеня; 

Назарова Л.М. – член комісії, практичний психолог; 

Безсмертна Г.Ф. – член комісії, медична сестра закладу. 



2. Затвердити порядок реагування на факти прояву булінгу серед учнів: 

2.1. Відповідно до частини ІІ ст. 54 закону, повідомлення класного керівника чи 

будь-якого вчителя, батьків а також учнів про факти булінга, передаються у 

письмовій формі та реєструються у шкільному журналі, котрий знаходиться 

у приймальні шкільного секретаря і терміново передається директору 

закладу. 

2.2. У відповідності із частиною ІІІ ст.55 комісія аналізує та вивчає факти прояву 

насилля та булінгу. 

2.3. При виявленні фактів будь якого виду насилля над дітьми дома, члени 

комісії разом із класним керівником при необхідності також за участі 

поліцейського, відвідують сім’ю дома, вивчають та аналізують ситуацію в 

якій перебуває дитина. 

2.4. При ситуації прояву булінгу в закладі на засідання комісії запрошуються 

батьки кривдника та жертви булінгу. Ситуація аналізується в їх присутності 

після попереднього вивчення. 

2.5. При підтвердженні наявності фактів цькування та булінгу по відношенню 

до учнів закладу будь-кого із однокласників чи інших учнів закладу чи 

дорослих, голова комісії подає заяву на батьків неповнолітнього кривдника 

до підрозділу органів Національної поліції України. 

2.6. Практичний психолог Назарова Л.М. зобов’язана терміново надати 

психологічну допомогу та підтримку жертві булінгу та насилля. Вважати за 

обов’язок психолога спостерігати та підтримувати жертв до певної їх 

реабілітації. 

3. Усім класним керівникам інформувати батьків про порядок реагування на 

насилля та булінг, а також про їх відповідальність відповідно Конвенції 

про права дітей за виховання дітей, а також про форми їх покарання 

відповідно Закону «про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу». 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор закладу       В.П. Крамар 


