
 
УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВАРАСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА  

ВАРАСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 

 

НАКАЗ 

 

25.08.2021                                          Вараш                                       № 125 

 

Про розбудову безпечного і здорового  

освітнього середовища у 2021-2022 навчальному році 

 

Згідно із Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Указом Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020 

«Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі», відповідно до Конвенції ООН про 

права дитини, наказу МОН від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку 

проведення інституційного аудиту закладів середньої освіти», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу» від 18.02.2018 №2657-VIII, Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229, 

методичним рекомендаціям щодо виявлення, реагування на випадки 

домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими 

органами та службами, Закону України «Протидію торгівлі людьми» від 

20.09.2011 №3799- І, наказу МОН від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів 

виховного впливу в закладах освіти», заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України», з метою 

організації роботи щодо профілактики правопорушень, запобігання 

злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в сім’ї над 

дітьми, виховання в учнів таких цінностей як толерантність, повага, 

порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, 

виховання поваги до Конституції держави законодавства, забезпечення 

комфортних умов навчання та праці, створення освітнього середовища, 

вільного від будь-яких форм насильства,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Призначити Пашко Н.М., заступника директора з виховної роботи, 

відповідальною за проведення з учасниками освітнього процесу виховної 

роботи із запобігання всім проявам насильства.  



2. Затвердити План заходів щодо розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у 2021/2022 навчальному році, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, що додається.  

3. Заступнику директора з виховної роботи Пашко Н.М.:  

3.1.Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів створення у 

2021/2022 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування 

в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок. 

3.2. Проводити спільну просвітницьку роботу з відповідними міськими 

службами з питань створення безпечного середовища серед учнів та 

підлітків, батьків, вчителів . 

Постійно, упродовж 2021/2022  

3.3. Контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між учнями, між 

учнями та вчителями.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

3.4. Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які 

ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо 

створення належних умов для життя, навчання та виховання учнів та вжити 

заходів корекції та впливу.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

3.5. Здійснювати контроль за виконанням педагогічними працівниками 

закладу комплексного Плану заходів створення у 2021/2022 навчальному 

році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих навичок та надавати оперативну інформацію з 

цього питання на оперативних нарадах із вчителями  

Постійно, упродовж 2021/2022   

3.6. Проводити моніторинг безпечності та комфортності освітнього 

середовища закладу шляхом опитування, анкетування за критеріями ВСЗЯО.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

4. Педагогічним працівникам закладу:  

4.1. Забезпечити виконання комплексного Плану заходів створення у 

2021/2022 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування 

в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок  

Постійно, упродовж 2021/2022  

4.2.Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення 

одне до одного.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

4.3. Не допускати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження 

їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного)  

Постійно, упродовж 2021/2022  

5.Класним керівникам 1-11 класів:  

5.1.Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою 

попередження проявів насильства, булінгу або інших негативних явищ.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

5.2. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі.  

Постійно, упродовж 2021/2022  



5.3. Терміново повідомляти адміністрацію закладу освіти щодо 

порушень правил безпечного освітнього простору.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

5.4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та 

батьків щодо створення безпечного освітнього середовища через 

різноманітні форми роботи.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

5.5. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення 

позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної 

поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

5.6. При складанні планів виховної роботи класного керівника на 

2021/2022 навчальний рік передбачити дієві заходи і форми роботи з 

профілактики булінгу, дитячих правопорушень та бездоглядності.  

5.7. Розробити спільно з учнями Правила поведінки учнів класу, 

розмістити їх у класних куточках, мотивувати учнів до їх дотримання.  

До 17.09.2021  

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Пашко Н.М. 

 

Директор ліцею                                               Наталія СЕРЕДА 

 

З наказом ознайомлені: 

 

____________ Н.Пашко  

____________ Л.Степанова 

____________ О.Лук’яневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ директора ліцею  №1 

25.08.2021 № 125 

 

План заходів щодо розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у 

Вараському ліцеї №1  у 2021/2022 навчальному році, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок  

 

№ Зміст роботи Цільова група Термін 

виконання 

Відповідальні 

 1. Управлінські заходи 

1 Вивчення законодавчих 

документів, практик 

протидії цькуванню 

Педагогічний 

колектив 

Протягом 

навчального 

року 

Пашко Н.М. 

2 Моніторинг реалізації 

антибулінгової політики 

та стратегії створення 

безпечного середовища 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Грудень, 

травень 

Пашко Н.М. 

3 Батьківські консультації 

«Протидія домашнього 

насильства та безпека 

дитини» 

Батьки 

ліцеїстів  

Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

4. Контроль стану 

попередження випадків 

цькування в класах 

Ліцеїсти Протягом 

навчального 

року 

Пашко Н.М. 
Лук’яневич О.С. 

5. Контроль за виконанням 

Статуту школи, 

законодавства України 

про освіту, правил 

внутрішньоліцейного 

розпорядку 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

закладу 

6. Організація відповідних 

заходів безпеки 

(охорона, чергування 

педагогічних 

працівників, 

спостереження за 

приміщеннями і 

територією школи) 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

закладу 

7. Опрацювання листів 

МОН від 16.07.2021 № 

1/9-362 «Деякі питання 

організації виховного 

процесу у 2021/2022 н.р. 

Педагогічний 

колектив 

Вересень Пашко Н.М. 



 
 

щодо формування в 

дітей та учнівської 

молоді ціннісних 

життєвих навичок», від 

14.08.2020 № 1/9-436 

«Про створення 

безпечного освітнього 

середовища в закладі 

освіти та попередження і 

протидії булінгу 

(цькуванню)» 

 2. Інформаційно-просвітницькі заходи 

1.  Зустрічі з 

представниками 

соціальних служб  

Ліцеїсти Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

2.  Розробити міні-пам’ятку 

«Правила поведінки в 

класі» 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Вересень  Класні 

керівники 

3.  Тренінг для 

педагогічних 

працівників «Протидія 

булінгу в закладах 

освіти» 

Педагогічний 

колектив 

Квітень Пашко Н.М., 

Степанова Л.С. 

4.  Інтерактивне заняття для 

батьків здобувачів освіти 

«Протидія булінгу» 

Батьки 

ліцеїстів  

  

5.  Заняття для учнів та 

учениць 1-го класу 

Нової української школи 

«Повага до себе та 

інших людей 

Ліцеїсти Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

6.  Заняття для учнів та 

учениць 1-2-х класів 

«Читання з 

передбаченням» за 

казкою Ірен Роздобудько 

«Дикі образи дикобраза» 

7.  Заняття для учнів та 

учениць 2-4 класів 

«Запобігання насильству 

серед дітей. Правила 

безпечної поведінки» 

8.  Інтерактивне заняття для 

учнів та учениць 2-4 

https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/


 
 

класів «Стоп булінг» 

9.  Заняття для учнів та 

учениць 5-11 класів 

«Запобігання насильству 

над дітьми» 

10.  Інтерактивне заняття для 

учнів та учениць 5-7 

класів «Протидія булінгу 

в дитячому середовищі» 

11.  Інтерактивне заняття для 

учнів та учениць 8-11 

класів «Протидія булінгу 

в учнівському 

середовищі» 

   

 3. Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1. Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного 

мікроклімату та 

толерантної 

міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових 

занять 

Ліцеїсти Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

2. Робота відеозалу . 

Перегляд кінострічок 

відповідної тематики 

Ліцеїсти Протягом 

навчального 

року 

Степанова Л.С. 

3. Засідання представників 

учнівського 

самоврядування «Як 

довіряти й бути 

вдячним» 

Ліцеїсти Жовтень Блищик О.О. 

4. Відпрацювання теми 

особистої гідності в ході 

вивчення літературних 

творів, на уроках історії, 

літератури, мистецтва 

Ліцеїсти Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники, 

учителі 

літератури, 

історії, 

мистецтва 

5. Створення умов для 

позитивної соціалізації 

та самореалізації учнів у 

різноманітних класних 

та загальноліцейних 

Ліцеїсти Протягом 

навчального 

року 

Лук’яневич О.І., 
Степанова Л.С., 

педагоги-

організатори, 

класні 



 
 

заходах в позаурочний 

час 

керівники 

6. Розвиток дієвих органів 

учнівського 

самоврядування 

Учнівський 

комітет  

Протягом 

навчального 

року 

Блищик О.О. 

 4. Діагностичний етап 

1. – Спостереження за 

міжособистісною 

поведінкою здобувачів 

освіти; 

 – опитування 

(анкетування) учасників 

освітнього процесу; 

 - діагностика 

мікроклімату, 

згуртованості класних 

колективів та емоційних 

станів учнів; 

 – дослідження наявності 

референтних груп та 

відторгнених в 

колективах 

Ліцеїсти Жовтень, 

березень 

Класні 

керівники, 
Степанова Л.С., 

Лук’яневич О.І. 

2. Поради батькам щодо 

зменшення ризиків 

насильства до дитини 

Батьки Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

3. Визначення частки 

батьків, ознайомлених з 

антибулінговою 

політикою 

Батьки Вересень Класні 

керівники 

 

Заступник директора з виховної роботи                                                Н.Пашко 


