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30.01.2019 р.

с.Олександропіль

№ 20

Про заходи щодо безпеки й благополуччя
учнів школи у 2018-2019 н.р.
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про
запобігання та протидію домашньому насильству», листа Міністерства освіти і
науки України № 1/9-486 від 07 серпня 2018 року «Про деякі питання організації
в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини в
2018/2019 навчальному році», з метою формування безпечного середовища та
толерантних стосунків між учасниками навчально-виховного процесу у школі та в
позашкільний час, підвищення рівня інформованості здобувачів освіти,
педагогічних працівників та батьків щодо форм, причин і наслідків булінгу,
формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі
і гідності, насильницької моделі поведінки у стосунках, небайдужого ставлення до
постраждалих осіб, насамперед дітей, а також дискримінації за будь-якими
ознаками

НАКАЗУЮ:
1. Спрямувати виховну систему школи на виявлення та протидію булінгу в
дитячому колективі та серед учасників навчально-виховного процесу в цілому.
Педагогічний колектив, протягом ІІ семестру
2. Призначити координатором діяльності педагогічного колективу з антибулінгу
заступника директора з виховної роботи Дегтярьову Ю.В.
3. Створити робочу групу з даного питання у складі:
Кислична А.С. – шкільний психолог

Дегтярьова Л.А. – педагог-організатор
Класні керівники 1-11 класів (Шевченко В.О., Борисова Т.В., Ямчук Н.О.,
Кадрова А.С., Ковальчук О.І., Росинчук Н.О., Янишівська А.С., Дегтярьов
С.О., Захарченко Т.М.).
4. Провести анкетування учнів 1-11 класів «Прояви булінгу в шкільному
колективі» та обговорити його результати на засіданні педагогічної ради.
Кислична А.С., лютий 2019 р.
5. Використати в роботі Інформаційні матеріали про деякі питання організації в
закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини (Додаток
до Листа МОН України №1/9-486 від 07.08.2018 р.).
Класні керівники, протягом року
6. Провести в кожному класі години спілкування з психологом з питань протидії
булінгу.
Кислична А.С., протягом ІІІ чверті
7. Включити питання запобігання та протидії домашньому насильству до черги
денної батьківських зборів та батьківського лекторію.
Класні керівники, березень 2019 р.
8. Поновити інформацію про телефони довіри в разі виникнення ситуацій
булінгу та проявів насильства, довести її до відома всіх учасників навчальновиховного процесу.
Дегтярьова Л.А., до 07.02.2019 р.
9. В разі виникнення ситуацій булінгу негайно інформувати адміністрацію школи
для своєчасного вирішення проблеми.
10. Координацію роботи по виконанню даного наказу покласти на заступника
директора з виховної роботи Дегтярьову Ю.В., контроль залишаю за собою.

