
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ САНАТОРНИЙ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 13» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 

 

08.02.2019                                          м. Харків                                             № 37 

 

 

 

Про організацію роботи закладу  

 щодо попередження  випадків булінгу  

серед учасників освітнього процесу  

у 2019 навчальному році 

 

            На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 

2018 року № 2657-VIIІ», Законів України від 26 квітня 2001 «Про охорону 

дитинства», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2014 № 844 

„Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми” з метою попередження  випадків булінгу  

серед учасників освітнього процесу у 2019 навчальному році 

        

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з виховної роботи Поскребишевій Л.Ю..: 

 

 1.1.Тримати під постійним контролем стан роботи з попередження  випадків 

булінгу серед учасників освітнього процесу. 

Постійно 

 

1.2. Вжити заходів щодо активізації роботи комунального закладу 

«Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13»  з попередження 

випадків булінгу серед учасників освітнього процесу.               

                                                     

                                                                                                    Лютий, 2019  



1.3. Забезпечити своєчасне притягнення до відповідальності осіб, які вчинили 

булінг. 

Постійно 

1.4. Розробити план заходів з попередження  випадків булінгу серед учасників 

освітнього процесу. 

Січень, 2019  

1.5. Розробити алгоритм дій з попередження  випадків булінгу серед учасників 

освітнього процесу. 

Січень, 2019  

 

2. Класним керівникам та вихователям: 

 

2.1. Неухильно дотримуватись в своїй роботі Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

від 18 грудня 2018 року № 2657-VIIІ» 

Постійно 

 2.2. Забезпечити своєчасне інформування  адміністрації школи про випадки 

булінгу.  

Постійно 

3. Практичному психологу Борисенко Т.В.: 

 

3.1. Взяти під особистий контроль питання своєчасного виявлення дітей 

схильних до булінгу.  

Постійно 

                                        

3.2. Вжити заходів щодо удосконалення правоосвітницької роботи з класними 

керівниками та вихователями, з батьківською громадськістю та здобувачами 

освіти щодо попередження  випадків булінгу серед учасників освітнього 

процесу. 

Протягом року   

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.                                                                                               

          

Директор  НВК                                                                              Г.В. Михайленко 

 



 Поскребишева Л.Ю.,3151214 

 

 

 З наказом від  _________.2019   №      ознайомлені :   

 

                                                                             

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Петренко О.В. Шведова  А.П. 

Папуга Л.А. Рубан В.Т. 

Голощапова В.В. Пластун Т.І. 

Губарь О.Г. Петегирич Л.П. 

Гупалова О.О. Косенкова О.П. 

Орел І.Г. Фандєєв А.Є. 

Балух Т.О. Орел  Ю.В. 

Саприкіна К.В. Штангей В.М. 

Ходакова Н.В. Чепенко О.В. 

Погорєлий О.О. Логвінова А.О. 

Бенцарук О.І. Адээва Э.Ш. 

Борисенко Т.В. Ореховська  І.А. 

  


