БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
14 квітня 2020 року

№ 42

Про окремі питання виявлення
та протидії булінгу в закладах освіти
Богуславського району
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації від 02.04.2020 № 82 «Про окремі питання виявлення та
протидії булінгу в системі освіти Київської області» та з метою попередження в
закладах освіти Богуславського району булінгу (цькування), сприяння
реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу та ефективного реагування на
факти насильства в закладах освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Директорам закладів загальної середньої освіти, завідуючим закладів
дошкільної освіти та директорам закладів позашкільної освіти:
1.1. Забезпечити проведення цілеспрямованої роботи з питань протидії
булінгу (цькуванню) в закладах освіти;
1.2. Забезпечити виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та
протидію булінгу (цькуванню), затвердженого наказом відділу освіти від
06.03.2020 р. № 35 «Про запобігання боулінгу з закладах освіти Богуславського
району»;
1.3.Забезпечити постійну координацію роботи та взаємодії суб’єктів
реагування в разі виявлення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти;
1.4. Систематично проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед
учасників освітнього процесу з питань булінгу (цькування);
1.5. Проводити системну профілактичну роботу, спрямовану на
запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування) і
виховання нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у
міжособистісних стосунках;
1.6. Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого
поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати
відповідних заходів для його припинення;
1.7. Уживати заходів (відповідно до рішень комісій закладів освіти з
розгляду випадків булінгу) для надання соціальних та психолого-педагогічних
послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками
або потерпіли від булінгу (цькування);

2
1.8. Розглядати питання щодо фактів насилля над дітьми на засіданнях
педагогічних рад, нарадах, батьківських зборах тощо;
1.9. Розмістити на веб-сайтах закладів освіти інформаційні матеріали про
запобігання та протидію боулінгу, номери телефонів організацій та установ,
служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, порядок
подання та розгляду (з обов’язковим дотриманням конфіденційності) заяв про
випадки булінгу в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки
булінгу (цькування) в закладі освіти та інформацію про відповідальність осіб,
причетних до булінгу
березень-квітень 2020.
2. Районному методичному кабінету відділу освіти (Л. Ткаченко):
2. 1. Проводити постійний моніторинг ефективності роботи закладів освіти
з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) з метою виявлення
проблем та вжиття невідкладних заходів для їх вирішення;
2.2. Висвітлювати питання щодо фактів насилля над дітьми на засіданнях
колегій відділу освіти, нарадах тощо.
3.Методисту РМК С. Мацаєнку забезпечити розміщення даного наказу на
офіційному сайті районного методичного кабінету відділу освіти Богуславської
райдержадміністрації не пізніше наступного робочого дня за дня підписання
цього наказу
4.Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста РМК
Л. Ткаченко.
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу РМК
О. Вергелес.
В.о. начальника відділу

Ольга ДУХАН

