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НАКАЗ
07.12.2021

№ 203р

Про посилення роботи з попередження
насильства та булінгу в учнівському
середовищі в закладах освіти району
Відповідно до законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», «Про освіту», «Про
охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству»,
Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658, Порядку реагування на випадки булінгу (цькування), затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки
булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», інших нормативно-правових актів з питань запобігання насильству, булінгу, на виконання наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 21р «Про заходи щодо протидії булінгу», від 17.10.2019 №
416р «Про вжиття додаткових заходів щодо попередження насильства та булінгу», від 26.08.2020 № 192р «Про упередження жорстокого поводження з дітьми
або загрози його вчинення», в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», у зв’язку з розміщенням у засобах масової інформації повідомлень про
випадки жорстокого поводження з дітьми, з метою підвищення ефективності
діяльності щодо запобігання та протидії булінгу, насильству над дітьми в закладах освіти району, попередження виникнення та протидії випадків булінгу
серед дітей шкільного віку та на виконання наказу департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради від 07.12.2021 № 368 р «Про посилення роботи з попередження насильства та булінгу в учнівському середовищі в закладах освіти міста»
НАКАЗУЮ:
1. Головному спеціалісту територіального відділу освіти Комунарського району
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Коляді Олені:
1.1 забезпечити організацію системної роботи в районі щодо попередження та
реагування на прояви жорстокого поводження та булінгу (цькування) в учнівському середовищі; посилити контроль за неухильним дотриманням в закладах
освіти вимог чинного законодавства щодо забезпечення захисту дітей від наси-

льства, булінгу;
Постійно
1.2 забезпечити контроль за впровадженням підпорядкованими закладами освіти внутрішнього механізму взаємодії учасників освітнього процесу з попередження та виявлення ознак булінгу (цькування), попередження загрози його
вчинення, реагування у разі виявлення;
Постійно
1.3 активізувати співпрацю зі службою (управлінням) у справах дітей Запорізької міської ради, підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, іншими органами та установами, які забезпечують захист прав дітей, щодо реалізації заходів, спрямованих на запобігання та протидію насильству та
булінгу, в закладах загальної середньої освіти міста;
Грудень 2021
(в подальшому - постійно)
1.4 провести позапланові наради з питань попередження та своєчасного реагування на випадки загрози життю та здоров’ю дітей, проявів насильства над ними та інших форм жорстокого поводження з дітьми;
Грудень 2021
1.5 забезпечити контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти;
Впродовж навчального року
1.6 аналізувати стан роботи закладів освіти району щодо виконання запланованих заходів із забезпечення захисту дітей від насильства, булінгу (цькування);
упередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення.
Щопівроку
2. Керівникам закладів освіти Комунарського району:
2.1 забезпечити проведення системної роботи щодо попередження та реагування на прояви жорстокого поводження та булінгу (цькування) в учнівському середовищі; посилити контроль за неухильним дотриманням в закладах освіти
вимог чинного законодавства щодо забезпечення захисту дітей від насильства,
булінгу;
Постійно
2.2 забезпечити впровадження в закладах освіти внутрішнього механізму взаємодії учасників освітнього процесу з попередження та виявлення ознак булінгу
(цькування), попередження загрози його вчинення, реагування у разі виявлення;
Постійно
2.3 забезпечити своєчасне інформування департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради,
підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України про факти насильства та булінгу в учнівському середовищі;
Постійно
2.4 забезпечувати умови дотримання педагогічними працівниками вимог чинного законодавства щодо захисту дітей від будь-яких форм насильства та булінгу, сприяти участі педагогічних працівників у заходах з підвищення рівня професійної компетентності з цього питання;
Постійно
2.5 інформувати всі суб’єкти освітнього процесу про перелік контактів відпові-

дальних осіб, організацій та установ, служб підтримки постраждалих, до яких
слід звернутись з приводу насильства та булінгу в учнівському середовищі;
Постійно
2.6 забезпечити постійну системну співпрацю зі службою (управлінням) у справах дітей Запорізької міської ради, підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, іншими органами та установами, які забезпечують захист
прав дітей, щодо реалізації заходів, спрямованих на запобігання та протидію
насильству та булінгу, в закладах загальної середньої освіти міста;
Впродовж навчального року
2.7 провести позапланові наради з педагогічними працівниками закладів освіти,
в тому числі технічним персоналом, з питань своєчасного реагування на випадки насильства, булінгу; дотримання алгоритму дій у разі виникнення конфліктів, випадків насильства, булінгу під час освітнього процесу та на перервах;
вжиття відповідних заходів;
Грудень 2021
2.8 проводити планові інструктивно-методичні наради з працівниками закладів
освіти з метою попередження проявів насильства, жорстокого поводження та
булінгу (цькування) в учнівському середовищі;
Впродовж навчального року
2.9 забезпечити систематичне надання рекомендацій педагогам і батькам щодо
попередження агресивності та жорстокості серед дітей; особливу увагу приділяти дітям з проявами девіантної поведінки, особливими освітніми потребами
та учнями групи ризику;
Постійно
2.10 організувати просвітницькі заходи для батьків з питань охорони дитинства,
попередження булінгу та насильства, вирішення сімейних конфліктів, залучивши до роботи представників ювенальної превенції, центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді;
Впродовж навчального року
2.11 забезпечити проведення профілактичних заходів з інформування батьків
про можливий негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне і фізичне здоров’я дитини; тематичних заходів щодо практики застосування
безпеки дітей в інформаційному просторі.
Постійно
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Головний спеціаліст
територіального відділу
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