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НАКАЗ 

 

09.09. 2019            № 175 

Про антибулінгову 

політику в ліцеї 

 

 

 

 Відповідно Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

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

протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 

27.06.2019 № 1/9-414 «Про питання щодо створення у 2019-2020 н.р. 

безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок», з метою формування антибулінгової політики в 

ліцеї, забезпечення конституційних прав учнів, запобігання проявів жорстокого 

ставлення до дітей, приниження їх честі і гідності під час освітнього процесу, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Для формування антибулінгової політики в ліцеї створити робочу групу у 

такому складі: 

 

Голова робочої групи: 

Більчук Л.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею 

Члени робочої групи: 

1. Ничипоорук Л.Є. – заступник директора з навчально-виховної ліцею; 

2. Козбур Г.Є. - заступник директора з навчально-виховної ліцею; 

3. Чорнописький С.Є. – голова МО класних керівників; 

4. Бойко Т.В. – вчитель предмету громадянська освіта; 

5. Філіповська Л.Я. - керівник гуртка "Лідер учнівського самоврядування"; 

6. Хомишин В.Г.– голова батьківської громади ліцею; 

7. Микитів Максим – лідер учнівського самоврядування. 

 

2. Антибулінгова політика в ліцеї стосується кожного і сформована на таких 

засадах: 
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− будь-які прояви булінгу(цькування) є неприпустимими; 

− кожен має почуватися захищеним; 

− співпраця з територіальними органами Національної поліції, службою у 

справах дітей тощо. 

− надання підтримки усім працівникам закладу для створення ними 

позитивної атмосфери задля попередження булінгу (цькування); 

− будь-які прояви булінгу будуть розглядатися дуже уважно та серйозно; 

− постійний моніторинг виконання та регулярний перегляд антибулінгової 

політики; 

− успішність виконання антибулінгової програми – це питання кожного у 

закладі освіти; 

− залучення батьків або їх законних представників до побудови 

антибулінгової політики; 

− забезпечення цілісності і послідовності. 

3. Затвердити та оприлюднити:  

3.1. План заходів щодо запобігання та протидії булінгу на 2019-2020 

навчальний рік. 

3.2. Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього 

простору, запобігання булінгу в ліцеї. 

3.3. Порядок звернення щодо булінгу чи інших видів насильства. 

3.4. Алгоритм дій у випадку виявлення фактів булінгу.  

 

4. Заступник директора з навчально-виховної ліцею Більчук Л.П.: 

− здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидіюбулінгу (цькуванню) в ліцеї; 

− розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу 

(цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних 

представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду 

таких скарг; 

− сприяє створенню безпечного освітнього середовища в ліцеї та вживає 

заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками 

або постраждали від нього; 

− забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітньогосередовища, 

вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: з 

урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) 

Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров'я, головного органу у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, 

служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді; 



− розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидіюбулінгу (цькуванню) в закладі освіти; 

− розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх 

батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про 

проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного 

розслідування та вживає відповідних заходів реагування; 

− забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого- 

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його 

свідками або постраждали від булінгу (цькування); 

− повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України та службіу справах дітей про випадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти. 

 

5. Ввести в дію Журнал звернень про випадки булінгу. 

 

6. Педагогічним працівникам ліцею: 

 

6.1. Забезпечити виконання плану заходів щодо запобігання та протидії булінгу 

у ліцеї на 2019-2020 навчальний рік. 

6.2. Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, образ, 

недбалого й жорстокого поводження з дітьми (Протягом року). 

6.3. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до 

одного (Протягом року). 

6.4. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, 

гідності та інших форм насильства (фізичного та психологічного) (Протягом 

року). 

6.5. Терміново інформувати дирекцію закладу про будь-які випадки 

неправомірного поводження працівників по відношенню до учнів.  

 

7. Класним керівникам  ознайомити учнів та їх батьків з антибулінговою 

політикою в ліцеї. 

 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор Тернопільського технічного ліцею   Ю.В.Марусина 

 

 

 


