Управління освіти і науки Сумської міської ради
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
СУМСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1 м. СУМИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОД ЄДРПОУ 14014262
НАКАЗ
30.08.2021

м. Суми

№ 63 ОД

Про створення безпечного освітнього середовища
та попередження і протидії булінгу (цькуванню)
у 2021-2022 навчальному році
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа
Міністерства освіти і науки України від 26.08.2021 № 1/9-423 «Про виконання
вимог законодавства щодо захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у тому числі постраждали від жорстокого поводження»,
ураховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України № 1/9362 від 16 липня 2021 року «Деякі питання організації виховного процесу у
2021-2022 навчальному році щодо формування в дітей та учнівської молоді
ціннісних життєвих навичок» та з метою створення безпечного освітнього
середовища у освітньому закладі, запобігання вчинення дітьми злочинів,
правопорушень, проявів булінгу в освітньому просторі, формування
позитивних соціальних установок, попередження вживання алкогольних,
наркотичних речовин, тютюнових виробів учнівською молоддю,
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з виховної роботи Семенцової Н.О.:
1.1. Ознайомити педагогічний колектив гімназії з листом Міністерства
освіти і науки України від 26.08.2021 № 1/9-423 «Про виконання вимог
законодавства щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі постраждали від жорстокого поводження».
Серпень 2021 р.
1.2. Розробити та подати на затвердження директору гімназії План заходів
щодо запобігання та протидії булінгу в КУ Сумська гімназія №1 м.Суми
(додаток 1).
1.3. Опрацювати на засіданні гімназійного методичного об’єднання
класних керівників лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-362 від 16
липня 2021 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2021-2022
навчальному році щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних
життєвих навичок».

2. Створити комісію у разі виявлення факту булінгу та реагування на них.
3. Керівник закладу освіти (голова комісії) у разі отримання заяви або
повідомлення про випадок булінгу (цькування):
3.1. Невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє
територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні
одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи
неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).
3.2. За потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги
для надання екстреної медичної допомоги.
3.3. Повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо
соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною
булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу
(цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин.
3.4. Повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою
здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних
послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та
надання соціальних послуг.
3.5 Скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не
пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або
повідомлення;
3.6. Доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії
згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
4. Педагогічним працівникам гімназії:
4.1. Забезпечити виконання Плану заходів по гімназії щодо запобігання
та протидії булінгу.
4.2. Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства,
образ, недбалого й жорстокого поводження з дітьми.
Протягом навчального року
4.3. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення
один до одного.
Протягом навчального року
4.4. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої
честі, гідності та інших форм насильства (фізичного та/або психічного).
Протягом навчального року
4.5. Невідкладно інформувати адміністрацію освітнього закладу
про виявлений факт булінгу по відношенню до учнів гімназії.
4.6. Дотримуватися алгоритму дій працівника освітнього закладу у разі
виявлення випадку насильства над дитиною.
5. Класним керівникам 1(5)-7(11) класів:
5.1. Упродовж року організувати і провести комплекс заходів,
спрямованих на попередження проявів булінгу, запобігання та протидії
домашньому насильству серед учнів.
5.2. Постійно проводити просвітницьку роботу з учнями щодо
попередження правопорушень, дитячої підліткової злочинності, шкідливих
звичок.

5.3. Здійснювати індивідуальну роботу з підлітками, які потребують
особливої педагогічної уваги.
5.4. Проводити просвітницьку роботу серед учнів, батьків щодо
ознайомлення їх з правами та можливостями, способами дій та реагування на
випадки булінгу (цькування) свідками, учасниками або об’єктами, якого вони
стали або могли стати.
6. Практичному психологу Рак О.В.:
6.1.
Забезпечити проведення просвітницької, профілактичної та
діагностичної роботи щодо попередження проявів булінгу в учнівському
середовищі.
6.2.
Проводити просвітницьку роботу з батьками та педагогами щодо
попередження проявів булінгу в учнівському середовищі, запобігання та
протидії домашньому насильству (згідно з розробленими заходами).
6.3. У випадках виявлення дітей, які постраждали від насильства,
жорстокості, цькування, проводити з ними корекційну роботу та невідкладно
повідомляти адміністрацію гімназії .
7. Наказ КУ Сумська гімназія №1 м.Суми від 29.08.2020 № 57-ОД «Про
затвердження плану заходів щодо профілактики булінгу в учнівському
середовищі у 2020-2021 навчальному році» вважати таким, що втратив
чинність.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор
З наказом ознайомлені:
Семенцова Н.О.
Рак О.В.

Лариса СИМОНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ КУ Сумська гімназія №1 м.Суми
від 30.08.2021 № 63 ОД

Директор КУ Сумська гімназія №1 м.Суми
Лариса СИМОНЕНКО
ПЛАН
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
на 2021-2022 н.р.
№
Назва
Термін
Відповідальні
з/п
проведення
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження
насильства та булінгу
1 Підготовка наказу «Про
Останній тиждень
Директор
запобігання булінгу
серпня
(цькування) у закладі освіти»
2 Наради з різними категоріями
Вересень
Директор,
працівників з питань
заступник
профілактики булінгу
директора з
(цькування):
виховної роботи
- педагогічний персонал;
- допоміжний персонал;
- технічний персонал
3 Обговорення та прийняття
Вересень
Класні
правил поведінки в
керівники,
групах/класах, оформлення
старости класів
правил у вигляді наочного
(1(5) –7(11)
стенду
класи)
4 Організація механізмів
Вересень
Практичний
звернення та встановлення
психолог,
інформаційних скриньок для
соціальний
повідомлень про випадки
педагог, класні
булінгу (цькування)
керівники
5 Створення (або оновлення)
Вересень
Відповідальний
розділу про профілактику
за роботу сайту
булінгу (цькування) і
гімназії
розміщення нормативних
документів на сайті закладу
освіти
6 Підготовка інформаційних
Жовтень
Соціальний
буклетів з нормативними
педагог
документами з профілактики
булінга (цькування) в
освітньому середовищі для
педагогів

7

8

Підготовка методичних
рекомендацій для педагогів:
- з вивчення учнівського
колективу;
- з розпізнавання ознак
насильства різних видів щодо
дітей
Оформлення тематичного
стенду

Підготовка тематичних
буклетів за участю
старшокласників
10 Перевірка інформаційної
доступності правил поведінки
та нормативних документів з
профілактики булінгу
(цькування)
11 Виступ на загальногімназійних
батьківських зборах з
профілактики булінгу
(цькування) в учнівському
колективі
Просвітницька робота з учнями
12 Розміщення на сайті освітнього
закладу матеріалів щодо
протидії булінгу та насилля,
телефонів «гарячих ліній»
13 Оформлення інформаційних
куточків
«Булінг – це…», «Права свої
знай – себе від біди зберігай!» з
інформацією про телефони
довіри
9

14 Розробка та розповсюдження
пам’яток «Кібер-булінг:
способи розпізнання і захист»,
«Запобігання та протидія
насильству»
15 Проведення заходів у рамках
Всеукраїнського тижня
протидії булінгу (за окремим
планом)

Жовтень

Соціальний
педагог

Жовтень

Соціальний
педагог,
практичний
психолог
Педагогорганізатор

Листопад
Листопад

Заступник
директора з
виховної роботи

Вересень

Практичний
психолог

Протягом
навчального року

Соціальний
педагог,
практичний
психолог
Соціальний
педагог,
практичний
психолог,
бібліотекар,
педагог
організатор
Соціальний
педагог,
практичний
психолог, класні
керівники
Заступник
директора з ВР,
соціальний
педагог,

Протягом
навчального року

Протягом
навчального року

Вересень

16 Проведення тренінгів для
старшокласників з розвитку
навичок спілкування та
мирного вирішення конфліктів
із залученням представників
патрульної поліції та сектору
ювенальної превенції:
- «Конфлікти і способи їх
вирішення»;
- «Поняття булінгу, його види.
Протидія булінгу в дитячому
середовищі»;
- «Запобігання насильству над
дітьми»;
- «Знаємо свої права та
обов’язки»;
- «Кібербулінг в соціальних
мережах»
17 Підвищення рівня
поінформованості учнів з
проблеми насильства.
Проведення практичних занять,
вікторин, відео лекцій,
тематичних квестів,
направлених на профілактику
булінгу (цькування) в
учнівському середовищі (за
окремим планом)
18 Проведення годин спілкування
за темами:
- «Культура спілкування та
поведінки»;
- «Вчимося бути
толерантними»;
- «Вирішуємо конфлікти
мирним шляхом»;
- «Наш дружній класний
колектив»;
- «Безпечний Інтернет»
19 Організація тематичних
профілактичних зустрічей з
інспектором сектору

Протягом
навчального року

практичний
психолог, класні
керівники
Соціальний
педагог,
практичний
психолог, класні
керівники,
шкільний офіцер
поліції

Протягом
навчального року

Класні
керівники,
практичний
психолог,
соціальний
педагог

Протягом
навчального року

Класні
керівники

Протягом
навчального року

Соціальний
педагог, класні
керівники,

ювенальної превенції
Сумського відділу поліції

інспектором
сектору
ювенальної
превенції
20 Проведення Всеукраїнської
Листопад-грудень
Соціальний
акції «16 днів проти
педагог,
насильства» (за окремим
практичний
планом)
психолог,
педагогорганізатор,
класні керівники
21 Проведення заходів до
Травень
Соціальний
Міжнародного дня протидії
педагог,
булінгу (4 травня) (за окремим
практичний
планом)
психолог
22 Робота класів спілкування в
Протягом року
Соціальний
classroom
(за умови
педагог,
дистанційного
практичний
навчання)
психолог
Просвітницька робота з педагогами та працівниками закладу
23 Вивчення законодавчих
Систематично
Заступник
документів, практик протидії
директора з
булінгу (цькуванню)
виховної роботи
24 Методичний семінар для
Жовтень
Заступник
класних керівників:
директора з
- «Принципи безпечного
виховної роботи
освітнього середовища»;
- «Явище булінгу, його вплив
на всіх учасників освітнього
процесу»;
- «Антибулінгове
законодавство»
25 Проведення семінару для
Жовтень
Заступник
педагогічного колективу
директора з
«Алгоритм дій педагога у
виховної роботи
випадку виявлення проявів
булінгу (цькування)»
26 Інструктивні наради з питань
Листопад
Директор,
профілактики булінгу
заступник
(цькування) з допоміжним та
директора з
технічним персоналом.
виховної роботи
27 Проведення засідань «Школа
Практичний
сучасного педагога» з тем:
психолог,
- «Спочатку була команда»;
Вересень
соціальний педагог
Листопад

- «Конфлікти – перешкода чи
шлях до розвитку»;
- «Її величність комунікація»;
- «Відповідальність + довіра =
УСПІХ»;
- «Чого нас вчать наші діти»
28 Перегляд педагогами онлайнкурсу з протидії булінгу на
Prometheus «Протидія та
попередження булінгу
(цькуванню) в закладах освіти»
29 Розгляд питання протидії
булінгу на засіданнях
методоб’єднань класних
керівників.
30 Консультування класних
керівників психологом,
соціальним педагогом з
проблемних ситуацій
Просвітницька робота з батьками
31 Тематичні загальногімназійні
батьківські збори
32 Проведення консультацій з
питань взаємин батьків з дітьми
33 Підготовка пам'ятки для
батьків про порядок реагування
та способи повідомлення про
випадки булінгу (цькування)
щодо дітей, заходи захисту та
надання допомоги дітям
34 Консультації психолога щодо
ознак насильства по
відношенню до їх дитини і
рекомендації, що робити в
такій ситуації
35 Тематичні батьківські збори в
класах
36 Інформаційні заходи для
батьків щодо профілактики
насильства у дитячому
колективі, кібербулінгу тощо
через соціальні мережі (група
психологічної служби,
Facebook)

Січень
Березень
Травень
Протягом
навчального
року

Заступник
директора з ВР

Протягом
навчального
року

Заступник
директора з ВР,
класні керівники

Впродовж
навчального
року

Практичний
психолог,
соціальний педагог

Вересень

Директор

Протягом
навчального
року
Жовтень

Практичний
психолог,
соціальний педагог
Класні керівники

Протягом
навчального
року

Практичний
психолог,
соціальний педагог

Грудень

Класні керівники

Протягом
навчального
року

Заступник
директора з ВР,
соціальний
педагог,
практичний
психолог, класні
керівники,

педагогорганізатор
Створення безпечного і комфортного фізичного простору
37 Організація належних заходів
Вересень
Адміністрація
безпеки (пост охорони,
відеоспостереженням за
місцями загального
користування тощо)
38 Удосконалення системи
Вересень
Адміністрація
чергування вчителів
39 Облаштування коридорів,
За планом
Адміністрація
туалетних кімнат, рекреацій
40 Використання інструментів
Постійно
Учителі
контролю за безпечним
інформатики
користуванням мережею
Інтернет учасниками
освітнього процесу під час
освітнього процесу
41 Контроль за використанням
Постійно
Педагогічні
засобів електронних
працівники
комунікацій здобувачами
освіти під час освітнього
процесу
Моніторинг освітнього середовища
42 Анонімне анкетування учнів 5Листопад
Соціальний
11-х класів про випадки
педагог,
булінгу (цькування) у школі
практичний
психолог, класні
керівники
43 Анкетування батьків про
Грудень
Класні керівники
безпеку в закладі освіти
44 Аналіз інформації за
Щомісяця
Заступник
протоколами комісії з розгляду
директора з
випадків булінгу (цькування) в
виховної роботи
закладі освіти
45 Проведення моніторингу
Травень
Соціальний
ефективності виконання
педагог,
проведених заходів,
практичний
спрямованих на запобігання та
психолог, класні
протидію булінгу (цькуванню)
керівники
46 Підготовка звіту про виконання
Травень,
Заступник
заходів про виконання плану
червень
директора з
заходів з запобігання та
виховної роботи
протидії булінгу

