
Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького

НАКАЗ

15.09.2020 року Хмельницький №

Про організацію роботи
з питань протидії
насильству та булінгу в гімназії
на 2020-2021 навчальний рік

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VІІІ,
листа МОН України від 29.01.2019 року № 1/11-881 «Рекомендації для закладів
освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»» та з метою
попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі,
запобігання та протидії насильству та булінгу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) (додаток 1).

Вересень 2020

2. Педагогічним працівникам:
2.1. Забезпечити виконання зазначеного плану заходів спрямованих на
запобігання та протидію булінгу.

Протягом року
3. Інформувати невідкладно директора закладу про випадки булінгу та
домашнього насильства.

Постійно.
4. Затвердити порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в
Хмельницькій гімназії № 1 імені Володимира Красицького від учнів, їх батьків,
законних представників, інших осіб (додаток 2).

Вересень 2020

5. Затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу та
відповідальність осіб причетних до булінгу (додаток 3)

Вересень 2020



6. Внести зміни до посадових інструкцій працівників в Хмельницькій гімназії №
1 імені Володимира Красицького з урахуванням змін, зазначених в останній
редакції (18.12.2018 р.) Закону України «Про освіту».

7. Призначити відповідальними особами за організацію просвітницької роботи
з учасниками освітнього процесу із запобігання домашньому насильству та
булінгу практичного психолога Коржук І.В. та соціального педагога Голубєву-
Мазур Г.В.

8. Розмістити на веб-сайті Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира
Красицького інформацію:

– план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в
Хмельницькій гімназії № 1 імені Володимира Красицького;

– порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в Хмельницькій
гімназії № 1 імені Володимира Красицького від учнів, їх батьків, законних
представників, інших осіб;

– порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб
причетних до булінгу;

– корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо протидії
булінгу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної
роботи Е. Шмалій.

Директор гімназії Святослав РАТУШНЯК

З наказом ознайомлені:

Шмалій Е.____________

Коржук І.______________

Голубєва-Мазур Г._________

Педагогічний колектив ознайомлений
з наказом на нараді - 15.09.2020

Е. Шмалій
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