
                   

Заклад дошкільної освіти «Сонечко» с. Заріччя  

Ковельського району Волинської області 

загального розвитку комунальної форми власності 

 

Наказ 
  

від  19 травня 2021 р.                                                                                № 22 

                                                                                                               

 

 

 

Про затвердження плану заходів,  

спрямованих на запобігання   

та протидію булінгу (цькуванню)  

в ЗДО « Сонечко» с. Заріччя 

 

 

Відповідно до статті 65 Закону України «Про освіту»,  на виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України  від 26.02.2020 року № 293 «Про 

затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (зі змінами), від 28.02.2021 року 

№ 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого  

в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394, наказу 

управління освіти і науки облдержадміністрації від 17.05.2021 року №181 

«Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу(цькуванню) в закладах освіти Волинської області», з метою 

створення безпечного освітнього середовища в ЗДО « Сонечко» с. Заріччя 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в ЗДО «Сонечко» с. Заріччя 

2.  Директору закладу освіти вжити заходи, спрямовані  на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, забезпечити  

виконання затвердженого цим наказом плану заходів. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор ЗДО КОТІК К.В. Котік 

 

                                                           



 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти  

виконавчого комітету 

Ковельської міської ради  

від 19.05.2021  № 84  

Наказ ЗДО « Сонечко» с. Заріччя 

Від 19 .05.2021 № 22 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію  

булінгу (цькуванню) в ЗДО « Сонечко» с. Заріччя 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходів 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1.Сприяння 

запобіганню та 

протидії булінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти 

1) інформаційно-просвітницька 

діяльність серед учасників 

освітнього процесу щодо 

булінгу (цькування) та 

нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі 

поведінки у міжособистісних 

стосунках 

 

 

 

Управління освіти, 

директори закладів 

освіти  

Постійно 

2) профілактична діяльність, 

спрямована на запобігання 

вчиненню дитиною та стосовно 

дитини булінгу (цькування) 

Управління освіти, 

директори закладів 

освіти 
Постійно 

3) координація діяльності та 

взаємодії між закладами освіти 

та іншими суб’єктами 

реагування на випадки булінгу 

(цькування) в закладах освіти 

на території відповідної 

адміністративно-територіальної 

одиниці з метою урахування 

пропозицій до планів заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти 

Управління освіти, 

директори закладів 

освіти 

за потреби, 

але не рідше 

одного разу 

на півріччя 

4) вжиття заходів для надання 

соціальних та психолого-

педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які вчинили 

булінг (цькування), стали його 

Управління освіти, 

директори закладів 

освіти постійно 



свідками або потерпіли від 

булінгу (цькування) (згідно з 

рішеннями комісій закладів 

освіти з розгляду випадків 

булінгу (цькування) 

2. Забезпечення 

створення у закладі 

освіти безпечного 

освітнього середовища 

1) розроблення плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) 

Управління освіти, 

директори закладів 

освіти 

щороку до 

початку 

навчального 

року 

2) проведення моніторингу 

ефективності виконання плану 

заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти, виявлення проблем у 

сфері запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню), вжиття 

заходів для їх вирішення 

Управління освіти, 

директори закладів 

освіти 
за потреби, 

але не рідше 

одного разу 

на півріччя 

3. Професійний 

розвиток та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

1) науково-методичний та 

навчально-методичний 

супровід підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників щодо 

формування соціальних 

компетентностей  та 

навичок запобігання та 

протидії булінгу 

(цькуванню) 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Центр професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

постійно 

2) включення до 

щорічного плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників (з відривом 

чи без відриву від 

освітнього процесу) 

підготовки з питань 

формування соціальних 

компетентностей та 

навичок запобігання та 

протидії булінгу 

(цькуванню) 

Управління освіти, 

директори закладів 

освіти 

постійно 

 


