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ГАДЯЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ

ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 
ІМЕНІ Є.П.КОЧЕРГІНА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Н А К А З

10 вересня 2020 року м. Гадяч № 4 0

Про організацію у ліцеї-інтернаті 
системної роботи із запобігання 
булінгу та домашнього насильства

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статті
11 Закону «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії 
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 серпня 2018 року № 658, Постанови КМУ від 03Л0.2018 р.№ 800, рекомендації щодо 
реалізації постанови Кабінету Міністрів «країни «Деякі питання соціального захисту 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть 
загрожувати їх життю та здоров’ю » від 03 Л 0.2018 № 800, методичних рекомендацій щодо 
виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 
працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 02Л0.2018 р. № 31047, наказу Міністерства освіти і науки України від 
28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», рекомендацій для закладів 
освіти щодо застосування нарм Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року 
«2657-УІІІ, сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного 
реагування на факти насильства у ліцеї-інтернаті
НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з виховної роботи Филь Т.В.:
1.1 взяти під особистий контроль питання щодо запобігання булінгу у ліцеї- 

інтернаті;
1.2 розмістити на веб-сайті закладу освіти інформаційні матеріал про 

запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організаційна
установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи;

1.3 розглядати питання щодо виявлення фактів насильства та запобігання їх 
повторенню на педагогічних радах, батьківських зборах;

1.4 організувати роботу психолога з постраждалими дітьми.
2. Призначити уповноваженою для проведення невідкладних заходів

реагування у разі виявлення фактів насильства та /або отримання
заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, психолога ліцею- 
інтернату Перетятько І.В.

3. Психологу ліцею-інтернату Перетятько І.В.:
3.1 проводити інформаційно-просвітницькі заходи із запобігання та протидії 
насильству та жорстокому поводженню, спрямованих на створення у ліцеї- 
інтернаті безпечного освітнього середовища;
3.2 своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого
поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення;



3.3. своєчасно інформувати про такі випадки директора ліцею-інтернату;
3.4 довести до відома педагогічних працівників ліцею-інтернату порядок 
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки 
булінгу у закладі освіти.

4. Класним керівникам та вихователям ліцею-інтернату опрацювати нормативно-правові 
акти України щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор (~7> /
ліцею-інтернату \[ О. Г. Беседа



ГАДЯЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ
ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 

ІМЕНІ Є.П.КОЧЕРГІНА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Н А К А З

10 вересня 2020 року м. Еадяч № 41

Про захист прав учнів ліцею-інтернату, 
недопущення випадків будь-яких форм насильства 
та запобігання булінгу (цькування) у ліцеї-інтернаті

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 
року № 658, методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки 
домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та 
службами, затверджених наказом міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 
№1047, листа Міністерства освіти і науки №1/9-414 від 27.06.2019 «Про деякі питання 
щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного учнівського середовища, формування в дітей 
та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»
НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з виховної роботи Филь Т.В.:
1.1 забезпечити злагоджену діяльність адміністрації ліцею-інтернату з 

відповідними службами з питань захисту прав дітей;
1.2 унеможливити випадки замовчування інформації про скоєння будь-яких 

протиправних дій по відношенню до неповнолітніх учасників освітнього 
процесу;

1.3 заборонити розголошення чи публікацію будь-якої інформації про дитину, 
що може заподіяти їй школу;

1.4 забезпечити процедуру розгляду скарг дітей на порушення їхніх прав і 
свобод, жорстокого поводження, булінгу, насильства в сім ’ї  та поза її межами 
у відповідності до чинного законодавства у разі вчинення протиправних дій 
щодо учнів;

1.5 інформувати службу у справах дітей, департамент освіти і науки, органи 
ювенальної превенцїї про випадки порушення прав і свобод дітей, 
жорстокого поводження, булінгу, насильства в сім ’ї та поза її межами;

1.6 у разі необхідності організувати роботу шкільного психолога з 
постраждалими дітьми.

1.7 про проведення інформаційно-просвітницьких заходів із запобігання та 
протидії насильству, жорстокому поводженню та булінгу інформувати 
департамент освіти і науки двічі на рік відповідно визначених термінів.

2. Класним керівникам, вихователям 1 -11 класів, психологу ліцею-інтернату: 
проводити інформаційно-просвітницькі заходи із запобігання та протидії 
насильства, жорстокого поводження та булінгу, спрямованих на створення у ліцеї- 
інтернаті безпечного освітнього середовища.

3. Психологу Перетятько І.В. розмістити на сайті закладу освіти та в інформаційному 
куточку матеріали про запобігання та протидію насильства та булінгу, номери



служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи (з дотриманням 
конфіденційності) про випадки насильства та булінгу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор
ліцею-інтернату О. Г. Беседа



ГАДЯЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ
ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 

ІМЕНІ Є.П.КОЧЕРГІНА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

10 вересня 2020 року
Н А К А З  
м. Гадяч № 4 2

Про створення постійно діючої комісії 
з розгляду випадків булінгу у ліцеї-інтернаті

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про деякі питання щодо створення у 
2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської 
молоді ціннісних життєвих навичок», наказу Міністерства освіти і науки «Деякі питання 
реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 
закладах освіти» № 1646 від 28Л2.2019 року, наказу Міністерства освіти і науки «Деякі 
питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 
впливу в закладах освіти» та з метою створення безпечного освітнього середовища та 
ефективного реагування на факти булінгу у ліцеї-інтернаті

4. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у ліцеї-інтернаті, яка буде 
виконувати свої обов’язки на постійній основі, у складі голови, заступника 
голови, секретаря та не менше п’яти її членів, а саме:

призначити головою комісії директора Гадяцького обласного наукового 
ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П.Кочергіна Полтавської обласної 
ради Беседу О.Г.;
заступником голови комісії призначити заступника директора з виховної 
роботи Филь Т.В .;
секретарем комісії призначити психолога Перетятько І.В.; 

члени комісії -  Москаленко І.М., Висоцька Г.І, Бурлай О.Г., Шешеня A.B., 
Будник М .Г., Вовк М.Я.

2. Комісії з розгляду випадків булінгу у ліцеї-інтернаті керуватися наказом МОН 
«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів 
виховного впливу в закладах освіти» № 1646 від 28.12.2019 р.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Директор
ліцею-інтернату О. Г. Беседа



ГАДЯЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ
ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 

ІМЕНІ Є.П.КОЧЕРГІНА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

10 вересня 2020 року
Н А К А З  

м. Гадяч № 4 3

Про затвердження Порядку реагування 
на випадки булінгу (цькування), 
та Порядку застосування заходів 
виховного впливу у ліцеї-інтернаті

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про деякі питання щодо створення у 
2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської 
молоді ціннісних життєвих навичок», наказу М іністерства освіти і науки «Деякі питання 
реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 
закладах освіти» № 1646 від 28.12.2019 року та з метою створення безпечного освітнього 
середовища та ефективного реагування на факти булінгу у ліцеї-інтернаті

1. Затвердити:
1.1 Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) (Додаток 1);
1.2 Порядок застосування заходів виховного впливу (Додаток 2);
1.3 Зразок заяви про випадки булінгу (цькування) (Додаток 3);
1.4 Форму Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) 

(Додаток 4);
1.5 Форму Журналу реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) (Додаток 5);
1.6 Зразок Протоколу засідання комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) (Додаток 6);
2. Оприлюднити наказ на веб-сайті ліцею-інтернату.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Директор
ліцею-інтернату О. Г. Беседа

/




