
Криворізький навчально-виховний комплекс №129 

«Гімназія – ліцей академічного спрямування» 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

НАКАЗ 

 

25.08.2021              Кривий Ріг    №127 

 

Про організацію роботи з превентивного  

виховання, запобігання і протидії булінгу 

у 2021-2022 навчальному році 

 

  

Керуючись законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю», «Про запобігання і протидію домашньому 

насильству», враховуючи рекомендації листів Міністерства освіти і науки 

України від 16.07.2021 №1/9-362 «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок» та від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення 

безпечного освітнього середовища в закладі та попередження і протидії 

булінгу (цькування)», з метою створення безпечного освітнього середовища в 

закладах загальної середньої освіти міста,  запобігання вчинення дітьми 

кримінальних проступків, злочинів, правопорушень, булінгу в освітньому 

просторі, формування позитивних соціальних установок, попередження 

вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів 

учнівською молоддю, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Забезпечити виконання чинних законодавчих та нормативно-правових 

документів у частині проведення якісної роботи серед учнів, спрямованої  на  

створення безпечного освітнього середовища в КНВК №129 «ГЛАС»,  

запобігання вчинення дітьми злочинів, правопорушень, проявів булінгу в 

освітньому просторі, формування позитивних соціальних установок, 

попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових 

виробів дітьми та підлітками – учнями закладів загальної середньої освіти. 

           Постійно 

 

2. Затвердити план заходів щодо організації роботи з превентивного 

виховання та забезпечити його виконання у 2021-2022 н.р.  (Додаток 1) 

До 03.09.2021 р. 

3. Заступнику директора з виховної роботи Козаченко Н.С.: 



3.1.Забезпечити виконання плану заходів щодо організації роботи з 

превентивного виховання у 2021-2022 навчальному році; 

Постійно 

3.2.Аналізувати стан профілактичної роботи щодо попередження негативних 

проявів серед дітей 

Щоквартально 

3.3.Оприлюднювати інформацію про проведену роботу на сайті КНВК №129 

«ГЛАС». 

Постійно 

4.Призначити відповідальною особою за оперативне реагування у випадку 

звернення щодо факту булінгу у закладі – соціальний педагог Лубчук Я.М. 

5.Соціальному педагогу Лубчук Я.М.: 

5.1.Сприяти залученню до превентивної роботи з учнями, педагогами, 

батьками відповідні установи, організації, фонди.     

        Постійно 

5.2. Інформувати учнівську та батьківську громадськість про дотримуватись 

Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) (Додаток 2) та Порядку реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(Додаток 3), затверджених рішенням педагогічної ради № 1 від 31.08.2021 

року 

Постійно 

6. Психологу Мирній Д.В.: 

6.1. Забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно 

зорієнтовану на протидію торгівлі людьми, втягування дітей і 

молоді  в негативні ситуації.  

6.2. Організувати  проведення  просвітницьких  тижнів, декад, 

місячників («За здоровий спосіб життя!», «16 днів проти 

насильства», «Ти маєш знати!» «Я маю право!», тижні психології та 

права), превентивних бесід, тренінгів, рольових ігор, програвання 

ситуацій, використання малюнків,  тематичних  круглих столів, 

диспутів, тематичних презентацій, конкурсів рекламних плакатів, 

агітбригад тощо та інших інтерактивних форм і методів роботи за  

участі  медичних фахівців, представників  громадських  організацій. 

     Постійно 

7. Педагогам КНВК №129 «ГЛАС»: 

7.1.Створювати умови для формування позитивних якостей особистості учня 

в процесі різноманітних видів освітньої діяльності, що сприяють 

інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню 

стійкості до негативних впливів.              

Постійно 

7.2. Неухильно дотримуватись Порядку подання та розгляду (з дотриманням 

конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) та Порядку 

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу 

Постійно 



8. Координацію діяльності щодо виконання даного наказу покласти на 

заступника директора з виховної роботи Козаченко Н.С.  

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора  КНВК №129 «ГЛАС»                                       Нелля Погрібна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


