
 
Україна 

Чернівецька область 

Новоселицька районна державна адміністрація 

Відділ освіти 

Малинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Малинівської сільської ради Новоселицького рн. Чернівецької обл.. 
Вул. Журавлинна, 11А, с. Малинівка, Новоселицький р-н, Чернівецька обл., 60322, 

тел. 3-51-40, код 21450188,  malynivka2015@ukr.net 

 

НАКАЗ 
   

21.02.2019р.                                                                                         № ___ 

  

Про організацію роботи із  

запобігання та протидії булінгу  

(цькуванню) в Малинівській ЗОШ 

 

  На виконання Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)»від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII , на підставі листа МОНУ від 

29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування 

норм Закону України ), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)»від 18 грудня 2018 р. №2657- 

VIII» 

 НАКАЗУЮ:  

 1. Покласти відповідальність на працівників Малинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Малинівської свльської ради 

Новоселицького району Чернівецької області за негайне повідомлення 

директора школи про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, 

педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

свідком яких вони були особисто, або, про які отримали достовірну 

інформацію від інших осіб. 

  2. Призначити відповідальними за організацію роботи із запобігання та 

протидії булінгу (цькування) заступника директора з виховної роботи 

Д.І.Динту. 

  3. Відповідальному за організацію роботи із запобігання та протидії 

булінгу Д.І.Динту спільно з класними керівниками 1-11 класів та практичним 

психологом В.С.Мудряк:  

 1) Розробити та подати на затвердження план заходів щодо запобігання 

та протидії булінгу (цькуванню) на 2019 рік. 

 До 04.03.2019 



 2) Провести загальношкільні батьківські збори за темою «Безпечна 

школа», на яких ознайомити батьків з ознаками булінгу , порядком 

реагування на окремі його випадки та відповідальністю сторін 30.03.2019р. 

  3) Розробити  порядок перевірки приміщень, території закладу освіти з 

метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та 

сприятливими для вчинення булінгу (цькування). 

  4. Практичному психологу В.С.Мудряк запровадити консультаційні 

години для осіб, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або 

постраждалими. 

  5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

                    Директор школи                                      Ю.М.Середенко 

 

З наказом ознайомлені: 

Д.Л.Бернік  – 

Л.В. Бернік – 

Г.І.Георгіца –  

    Л.В. Динту – 

    А.А.Карунту –  

    А.Г.Перебиковська –  

Р.Г.Самоходова – 

В.Ф.Середенко –  

Р.Ф.Канцерик – 

І.М. Шмаін– 

Л.В. Скицько- 

П.І.Єдленко –  

В.В.Руснак –  

В.С.Мудряк –  

Д.І.Динту - 

А.М.Штефлюк - 

Т.М.Динту -

 

 


