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План заходів 

КЗО «Криворізька спеціальна школа «Сузір’я» ДОР» 

для запобігання і протидії булінгу (цькуванню)  

та будь-яким іншим проявам насильства  в закладі  

 
1. Діяльність педагогічного колективу щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 

в закладі є постійним системним процесом, спрямованим на: 

- визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів булінгу (цькування) 

та (або) потенціальних ризиків його виникнення; 

- виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення; 

- визначення та реалізація необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій 

булінгу (цькування) та/або усунення потенціальних ризиків його виникнення. 

 

2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі ґрунтується на 

принципах: 

- недискримінації за будь-якими ознаками; 

- насильницької поведінки в міжособистісних стосунках; 

- партнерства та підтримки між педагогічним колективом закладу і батьками 

малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти; 

- особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;  

- розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітньо-реабілітаційного 

та виховного процесу; 

- гендерної рівності; 

- участі учасників освітньо-реабілітаційного та виховного процесу в прийнятті рішень 

відповідно до положень законодавства України та установчих документів КЗО 

«Криворізька спеціальна школа «Сузір’я» ДОР». 

 

3. Завданнями діяльності педагогічного колективу щодо запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) в школі є: 

- створення безпечного освітнього середовища в закладі, що включає психологічну та 

фізичну безпеку учасників освітньо-реабілітаційного та виховного процесу; 

- визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в школі; 

- підвищення рівня поінформованості учасників освітньо-реабілітаційного та 

виховного процесу про булінг (цькування); 

- формування в учасників освітньо-реабілітаційного та виховного процесу 

нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу 

(цькування) як порушення прав людини; 

- заохочення всіх учасників освітньо-реабілітаційного та виховного процесу до 

активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню). 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Строки 

виконання 
Відповідальні 

1.  
Створити в закладі безпечне освітнє 

середовище, а саме: 

постійно 

впродовж 

навчального 

року 

 

адміністрація, 

педколектив 

 

1.1. 

безпечний освітній простір: 

заходи з адаптації будівлі та приміщень для 

забезпечення можливості ними 

користуватись усім учасникам освітньо-

реабілітаційного та виховного процесу без 

дискримінації через фізичні можливості; 

постійне спостереження за поведінкою учнів 

під час  перерв та у виховному процесі в 

групах подовженого дня, безпечний доступ 

до мережі Інтернет; 

 

адміністрація, 

педагогічні та 

медичні 

працівники 

проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів (тренінгів, бесід тощо); 

вчителі, 

вихователі 

соц.педагог, 

практ.психолог 

навчання педагогів, поглиблення їх знань 

щодо методик запобігання виникнення 

насильства у дитячому колективі або ранніх 

ознак його виявлення. 

адміністрація, 

соц.педагог,  

практ.психолог, 

із залученням 

відповідних 

служб 

2.  

Встановити Порядок реагування на 

випадки булінгу (цькування) в закладі , а 

саме: 

  

2.1. 

Педагогічні та інші працівники школи у разі 

виявлення булінгу зобов’язані: 

- вжити невідкладних заходів для 

припинення небезпечного впливу; 

- за потреби надати домедичну допомогу та 

викликати бригаду швидкої медичної 

допомоги; 

- повідомити керівника школи та принаймні 

одного із батьків чи законних інших 

представників малолітньої особи, яка 

стала стороною булінгу. Повідомлення про 

випадок булінгу, стороною якого вони 

стали або підозрюють про його вчинення 

стосовно неповнолітньої особи та (або) 

такою особою стосовно інших учасників 

освітньо-реабілітаційного та виховного 

постійно 

впродовж 

навчального 

року 

працівники 

школи 
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процесу або про який отримали достовірну 

інформацію може бути надана в усній та 

(або) письмовій формі, в тому числі із 

застосуванням засобів електронної 

комунікації; 

- звернутись (за потребою) до 

територіальних органів Національної 

поліції України. 

2.2. 

Керівник закладу у разі отримання заяви або 

повідомлення про випадок булінгу 

(цькування): 

- невідкладно у строк, що не перевищує 

однієї доби, повідомляє територіальний 

орган Національної політики України, 

одного із батьків або інших законних 

представників малолітньої чи 

неповнолітньої особи, яка стала стороною 

булінгу (цькування); 

- за потреби викликає бригаду швидкої 

медичної допомоги для надання медичної 

допомоги; 

- 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; 

- повідомляє центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення 

потреб сторін булінгу (цькування), 

визначення соціальних послуг та методів 

соціальної роботи, забезпечення 

психологічної підтримки та надання 

соціальних послуг; 

- скликає засідання комісії з розгляду 

випадку булінгу (цькування) не пізніше 

ніж упродовж трьох робочих днів з дня 

отримання заяви або повідомлення. 

постійно 

впродовж 

навчального 

року 

директор школи 

або 

в.о.керівника 

3.  

Затвердити склад комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування), визначити її 

повноваження права, обов’язки та завдання. 

до 

15.10.2020 
директор 
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4.  
Встановити Порядок роботи комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування): 

постійно 

впродовж 

навчального 

року 

 

 

голова комісії, 

члени комісії 

 

 

 

 

 

 

секретар комісії 

 

 

 

 

голова, 

члени комісії 

 

 

 

 

секретар комісії 

 

 

 

 

особи, що 

залучені до 

участі у 

засіданні комісії 

 

 

 

 

голова комісії 

 

 

 

голова, 

члени комісії 

4.1. 

Формою роботи комісії є засідання, які 
проводяться у разі потреби. Дату, час і місце 

проведення засідання визначає її голова. 

4.2. 
Засідання комісії є правоможним у разі участі у 

ньому не менш як двох третин її складу. 

4.3. 

Секретар комісії не пізніше 18-ої години дня, що 
передує дню засідання комісії, повідомляє членів 
комісії, а також заявника та  інших зацікавлених 
осіб про порядок денний запланованого засідання 

, дату, час і місце його проведення, а також 
надає/надсилає членам комісії та зазначеним 

особам необхідні матеріали в електронному або 
паперовому вигляді. 

4.4. 

Рішення з питань, що розглядаються на 
засіданні комісії, приймаються шляхом 

відкритого голосування більшістю голосів від 
затвердженого складу комісії. У разі рівного 

розподілу голосів голос голови комісії є 
вирішальним. 

4.5. 

Під час засідання комісії секретар веде протокол 
за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку 
(відповідно до наказу МОН України від 28.12.2019 

№1646) 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, 
зобов’язані дотримуватись принципів діяльності 

комісії, зокрема не розголошувати стороннім 
особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з 
участю у роботі комісії, і не використовувати їх 

у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. 
Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під 

час засідання комісії мають право: 
- ознайомлюватись з матеріалами, поданими на 

розгляд комісії; 
- ставити питання по суті розгляду; 

- подавати пропозиції, висловлювати власну 
думку з питань, що розглядаються. 

 

4.6. 

4.7. 

Голова комісії доводить до відома учасників 
освітньо-реабілітаційного та виховного процесу 
рішення комісії згідно з протоколом засідання та 

здійснює контроль за їхнім виконанням. 

4.8. 

Строк розгляду комісією заяви або повідомлення 
про випадок булінгу (цькування) в закладі та 

виконання нею своїх завдань не має 
перевищувати 10-ти робочих днів із дня 
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отримання заяви або повідомлення керівником 
школи 

5.  

Розробити, схвалити та затвердити Правила 

поведінки учасників освітньо-

реабілітаційного та виховного процесу 

школи, що забезпечували б дотримання 

етичних норм, повагу до гідності, прав і 

свобод людини 

до 10 грудня 

2020р. 

члени робочої 

групи для 

формування 

антибулінгової 

політики в 

закладі 

6.  

Здійснити заходи спрямовані на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) в закладі, а 

саме: 

постійно 

впродовж 

навчального 

року 

 

6.1. 

організація належних заходів безпеки 

відповідно до законодавства (пост охорони, 

відеоспостереження за місцями загального 

користування тощо); 

директор 

заступник 

директора з ГР 

6.2. 

організація безпечного користування 

мережею Інтернет під час освітньо-

реабілітаційного та виховного процесу; 

заст.дир.з 

НР, НВР, ВР, 

педагогічні 

працівники 

6.3 

контроль за використанням засобів 

електронних комунікацій малолітніми чи 

неповнолітніми здобувачами освіти під час 

освітньо-реабілітаційного та виховного 

процесу; 

заст.дир.з 

НР, НВР, ВР, 

педагогічні 

працівники 

6.4. 

Організація роботи щодо розвитку 

соціального та емоційного інтелекту 

учасників освітньо-реабілітаційного та 

виховного процесу, зокрема: 

• розуміння та сприйняття цінності прав та 

свобод людини, вміння відстоювати свої 

права та поважати права інших; 

• розуміння та сприйняття принципів 

рівності та недискримінації, поваги до 

гідності людини, толерантності, соціальної 

справедливості, доброчесності, вміння 

втілювати їх у власні моделі поведінки; 

• здатність попереджувати та розв’язувати 

конфлікти ненасильницьким шляхом; 

• відповідального ставлення до своїх 

громадських прав і обов’язків, пов’язаних 

з участю у суспільному житті; 

• здатність визначати, формувати та 

аргументовано відстоювати власну 

позицію, поважаючи відмінні від власної 

адміністрація, 

вчителі, 

вихователі, 

практ.психолог, 

соц.педагог 
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думки позиції, якщо вони не порушують 

прав та гідності інших осіб; 

• здатність критично аналізувати 

інформацію, розглядати питання з різних 

позицій, приймати обґрунтовані рішення; 

• здатності до комунікації та вміння 

співпрацювати  для розв’язання різних 

суспільних проблем; 

• підвищення рівня обізнаності учасників 

освітньо-реабілітаційного та виховного 

процесу про булінг (цькування), його 

причини та наслідки, порядок реагування 

на випадки булінгу (цькування) тощо; 

• створення в закладі культури, що 

ґрунтується на нетерпимості до будь-яких 

форм насильства та дискримінації, в тому 

числі булінгу (цькування). 

 
 


