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НАКАЗ 
від 01 вересня 2021 року м. Львів  № 44 

 

Про організацію роботи щодо запобігання  
та протидії булінгу (цькуванню) в Ліцеї 
у 2021-2022 навчальному році 

На виконання Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу", 
Закону України "Про загальну середню освіту", відповідно до методичних 
рекомендацій Міністерства освіти і науки України, з метою виявлення та 
протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на 
такі випадки 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити порядок дій учасників освітнього процесу Ліцею при виявленні 
випадків булінгу, Додаток 1. 

2. Затвердити план заходів Ліцею спрямованих на запобігання та протидію 
булінгу, Додаток 2. 

3. Уповноважити здійснювати контроль за виконанням плану заходів, 
спрямованих на запобігання та протидію булінгу заступника директора з 
виховної роботи Євсєєву О.С. 

4. Взяти до відома та виконання рекомендації Міністерства освіти і науки 
України, що у випадку булінгу (цькування) створюється комісія з розгляду 
випадків булінгу, до складу якої входять керівник закладу освіти, психолог 
Ліцею, батьки постраждалого і булера, інші педагогічні працівники та 
зацікавлені особи. 

5. Уповноваженими особами на розгляд звернень про випадки булінгу за 
відповідними заявами є директор ліцею та його заступники. 

6. Уповноваженими особами по прийому скарг про випадки булінгу 
(цькування) є класні керівники 1–11-х класів, вихователі ГПД, педагог-
організатор. 
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7. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну 
відповідальність за випадки  булінгу з їх боку чи спробу не прийняти заяву 
про булінг, втаємничення таких випадків зі сторони учнів чи колег по 
роботі. 

8. Класним керівникам постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями 
та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу. 

9. Висвітлити на сайті Ліцею правила для учнів, план заходів спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу та процедуру подання заяв учасниками 
освітнього процесу на випадок булінгу в Ліцеєві. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 

В.о.директора       В.П. Михайловська  

З наказом ознайомлено:  Гарбузинська І.Ю.  
Дем'янова Е.В.   Долинська А.О.  
Євсеєва О.С.   Земцова С.Р.  
Іванів У.Б.   Ільченко Л.Р.  
Калапіщак О.М.   Кулявець О.М.  
Литвинова Л.В.   Науменко Г.П.  
Свінчук В.В.    Сигиневич О.В.  
Сняданко Т.М.   Терлецька О.М.  
Хуторська Н.О.   Чернецька О.В.  
Чорна Т.В.   Швирьова Н.С.  
Шиманська Ю.В.   Шумейко В.В.  

 


