
  

 
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

(ЯСЛА-САДОК) № 31 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
вул. Курчатова, 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50042, тел. 096-012-49-79 

ел. пошта kkdnz31@gmail.com, код ЄДРПУ 23371803 

 

НАКАЗ 

 

м. Кривий Ріг 

17.12.2020  №71 

 

Про запобігання булінгу 

в закладі дошкільної освіти 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України від 18.12.2018 №2657-

VIII «Про внесення змін до деяких Законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», наказу МОН України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання регулювання на 

випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», 

наказу МОН України від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листа МОН України від 

13.04.2020 №1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки 

України від 28.12.2019 №1646» з метою попередження булінгу (цькування), ефективного 

реагування на фактори насильства, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити в закладі комісію  з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу 

у такому складі: 

Голова комісія: Міщук Л.А. – завідувач 

Заступник голови комісії: Кірова В.В. – вихователь-методист 

Секретар: Кельзікова М.Л. – практичний психолог  

Члени комісії: Дудко К.О. – вчитель-дефектолог 

    Василець С.В. – вчитель-логопед 

    Лебединська Т.В. – вихователь 

    Представник служби у справах дітей – за згодою 

    Представник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – за згодою 

  

2. Затвердити Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ №31 КТ» КМР 

(додаток 1) 

3. Затвердити Порядок застосування заходів виховного впливу в КЗ «ДНЗ №31 КТ» КМР 

(додаток 2) 

4. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії булінгу в закладі дошкільної освіти на 

2020-2021навчальний рік (додаток 3). 

5. Затвердити зразок заяви про повідомлення випадку булінгу(цкування) (додаток 4). 

6. Призначити уповноваженою особою з питань запобігання та протидії булінгу (цкування) – 

Кельзікову Марію Леонідівну, практичного психолога. 

7. Уповноваженій особі з питань запобігання та протидії булінгу (цкування) - Кельзіковій М.Л.: 

7.1. Проводити профілактичну роботу щодо запобіганню та протидії булінгу в 

закладі дошкільної освіти; 

Постійно  
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7.2. Проводити регулярний моніторинг безпечності та комфортності в закладі 

освітнього середовища, шляхом опитування, анкетування та вжиття 

відповідних заходів реагування; 

Протягом навчального року 

7.3. Забезпечувати соціально-психологічний супровід здобувачів освіти, 

постраждалих від жорсткого поводження чи булінгу (цькування),  

Постійно 

7.4. Довести до відома здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків та 

інших учасників освітнього процесу щодо їх обов'язку повідомляти керівника 

закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони 

стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за 

зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

Постійно 

8. Педагогічним працівникам та помічникам вихователів:  

8.1. Нести персональну відповідальність за дотримання законодавства щодо 

протидії булінгу (цкуванню). 

Постійно 

8.2. Забезпечити формування позитивного мікроклімату та толерантної взаємодії 

під час організації освітнього процесу. 

Постійно 

8.3. Проводити різноманітні форми роботи з дітьми спрямовані на формування 

навичок дружніх стосунків серед вихованців ЗДО, вільного від насильства та 

булінгу. 

Протягом навчального року 

8.4. Проводити заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, що 

спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого 

насильства 

Постійно 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Завідувач         Людмила Міщук  

 


