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Про анmuбулiнzову полimuку з аклаdу
mа ршбуdову безпечно?о i зDоровоzо
ocqimqbo?o сереdов аlца

нАкАз
м. Курахове Jф 55-од

Згiдно iз Законом УкраiЪи <Про ocBiTy>, <Про повну загальну середню ocBiтy), вiдповiдно до

Конвенцii ООН про права дитини, накЕrзу МОН вiд 09.01 .20119 Nчl7 <Про затвердження ПорядкУ

проведення iнстиryцiйного аудиту закладiв середньоi освiти>>, Закону Укратни кпро внесення змiн

до.деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо протидii булiнгу> вiд 18.02.2018 J\b2657-VIII, Закону

Украiни кПро запобiганн",u проr"дiю домашньому насильстВУ> вiД 07 .l2.20l7 Ns2229, лИста МоН
вiд 18.05.20l8 Nsl/11-5480, методичним рекомендацiям щодо виявлення, реагування на випадки

домашньОго насилЬства i взасмодii педагогiчних працiвникiв з iншими органаN,Iи та службаlrли,

Зu*опу УкраiЪи кПротидiю торгiвлi людьми) вiд 20.09.2011 }ф3799-I, наказу моН вiд29.0'7.20l'9

N9l0зЬ uПЪо "r...r"" змiн до наказу моН вiд 16.06.2015 J$ 641), наказу моН вiд29.0'1.20|9

NslOз8 пПро внесення змiн до наказу моН вiд 16.06.2015 J\Ъ 641), накЕву моН вiд 28.12-201'9

J\ъ1646 кЩеякi питання реагуванЕя на випадки булiнry (цькування) та застосування заходiв

виховного впливу в закладах освiти>>, з метою органiзацii роботи щодо профiлактики

правопорушень, запобiгання злочинностi, безпеки життсдiяльностi, попередження насильства в

air'T ,rЙ дiтьми, виховання в учнiв таких цiнностей як толерантнiсть, повага, поряднiсть,

гармонiйне спiлкування та спiвiснування у суспiльствi, поваги та любов до державноi мови,

auЬ"rrra.ra"ня комфортних умов нЕIвчання та працi, створення освiтнього середовища, вiльного вiд

будь-яких форм насильства, з метою попередження поширення негативних явищ в учнlвському

середовищi
НАКАЗУЮ:

l. Призначити Бобриш I.B., заступника директора з навчi}льно-виховноТ роботи вiдповiдальною

особою за реалiзацiю антибулiнговот полiтики закладу, проведення з учасниками освlтнього

процесу виховнот роботи iз запобiгання домашньому насильству.

2. ётворити комiсiю з розгляду випадкiв булiнгу (чькування) у такому складi:

Голова KoMiciI - Бобриш I.B., засryпник директора з виховноi роботи;
Члени KoMicii:
рудакова л.в. _ голова профспiлковоi первинноi органiзацii
Стародуб В.П, президент учнiвського сtlмоврядування.
3. Затвердити Уголу лiцейськоi спiльноти Курахiвського професiйного лiцею

4. Заступнику директора з навчально-виховноi роботи Бобриш LB., вiдповiдальнiй за реалiзаuiю
антибулiнiовоi полiти*" зi*пuду, проведення з учасниками освiтнього процесу виховноi роботи iз

запобiгання домашньому насильству :

ознайомити педагогiчних працiвникiв з Положенням про антибулiнговУ полiтикУ

Курахiвського професiйного лiцею
Проводити спiльну просвiтницьку робоry з питань створення безпечного середовИIца сереД

учнiв та пiдлiткiв, батькiв, вчителiв
Контролювати поведiнку лiтей, взаемовiдносини мiж учнями, мiж учнямИ та вчителями.

формування в дiтей та учнiвськоi молодi цiннiсних життевих навичок та ПланУ заходiв iЗ

протидil булiнry та будь-яким iншим проявам насильства в школi

Проводити монiторинг безпечностi та комфортностi освiтнього середовища закладУ шляхоМ

опитування, аЕкетування.



5. Педагогiчним працiвникztlчl школи:
5.1 Забезпечити виконання комплексного Плшrу заходiв створення у 202112022 навча_пьному роцi
безпечного освiтнього середовищ4 формування в дiтей та учнiвськоТ молодi цiннiсних житт€вих 

_.

навичок та Плану заходiв iз протидii булiнгу та будь-яким iншим проява]\{ насильства в школi на ,

202l l 2022 навча-ltьний piK
5.2 Формувати в учасникiв освiтнього процесу толерантне ставлення один до одного.
5.3 Не допускати проявiв жорстокого ставлення до учнiв, приниження iхньоi честiо гiдностi та iнших
форм насильства (фiзичного або психiчного)
5.4. TepMiHoBo iнформувати адмiнiстрацiю лiцею про буль-якi випадки неправомiрного поводження
працiвникiв або учнiв до iнших учнiв.
5.5. Використовувати рiзноманiтнi методи роботи для профiлактики булiнгу.
6.Класним керiвникаrrл :

6.1.Забезпечити щоденний контроль за станом кожноi дитини з метою попередження проявiв
насильства, булiнгу або iнших негативних явищ. ,:

6.2. Створювати позитивну атмосферу в учнiвському колективi. ,i

6.3. TepMiHoBo повiдомJuIти адмiнiстрачiю закладу освiти щодо порушень правил безпечного
освiтнього простору. i

6.4 Формувати безпечний освiтнiй простiр шJIяхом створення позитивного мiкроклiмаry класу,
оволодiння учнями навичок безпечноi поведiнки та толерантноi мiжособистiсноТ взасмодiТ.
6.5 При складаннi планiв виховноi роботи кJIасного керiвника на 202112022 навчальний piK.
передбачити дiевi заходи i форми роботи з профiлактики булiнry, дитячих прtlвопорушень та
бездоглядностi. :,r

6.6 Посилити iндивiдуаJrьну робоry з учнями, схильними до правопорушень та ix батьками.
6.7 Проводити години спiлкування кМобiнг>, кБулiнг>.
За потребою
7.1 Здiйснювати психолого-педагогiчний супровiд дiтей, схильних до агресивноi поведiнки та1
жорстокостi; своечасно виявляти ix, вживати вiдповiдних заходiв.
8. Оформити в бiблiотецi закJIаду постiйно дiючi тематичнi виставки з питань формування
безпечного освiтнього середовищq протидii булiнry
Вiдповiдальна Шумiнська О.Г, бiблiотекар

Контроль за виконанням Haкirзy зЕtлишtlю за собою.

,Щиректор Курахiвського
ПрОфесiйного лiцею
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