
 
УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВАРАСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА  

ВАРАСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 

 

Н А К А З 

 

31.08.2022                 Вараш                                № 123 

 

Про розбудову безпечного і здорового  

освітнього середовища  

у 2022-2023 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 ( зі змінами), 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 2022/2023 навчальному році, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, що додається.  

3. Затвердити порядок подання заяви про випадок булінгу (цькування) 

та порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у 

Вараському ліцеї №1, що додається. 

4. Затвердити алгоритм дій працівників Вараського ліцею №1 у разі 

виявлення фактів домашньоого насильства та/або отримання 

заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, що додається. 

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

5.1. Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів створення 

у 2022/2023 навчальному році безпечного освітнього середовища, 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок. 

5.2. Проводити спільну просвітницьку роботу з відповідними міськими 

службами з питань створення безпечного середовища серед учнів та 

підлітків, батьків, вчителів. 

Постійно, упродовж 2022/2023  

5.3. Контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між учнями, між 

учнями та вчителями.  

Постійно, упродовж 2022/2023  

5.4. Здійснювати контроль за виконанням педагогічними працівниками 

закладу комплексного Плану заходів створення у 2022/2024 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 2022/2023   

5.5. Проводити моніторинг безпечності та комфортності освітнього 

середовища закладу шляхом опитування, анкетування за критеріями ВСЗЯО.  

упродовж 2022/2023  

6. Педагогічним працівникам закладу:  

5.1. Забезпечити виконання комплексного Плану заходів створення у 

2022/2023 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування 

в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок  

Постійно, упродовж 2022/2023  

6.2. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення 

одне до одного.  

Постійно, упродовж 2022/2023  

6.3. Не допускати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження 

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

Постійно  

6.4. Терміново інформувати адміністрацію закладу про будь-які 

випадки неправомірного поводження працівників по відношенню до учнів. 

Постійно 

7. Класним керівникам 1-11 класів:  



7.1. Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою 

попередження проявів насильства, булінгу або інших негативних явищ.  

Постійно, упродовж 2022/2023  

7.2. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі.  

Постійно, упродовж 2022/2023  

7.3. Терміново повідомляти адміністрацію закладу освіти щодо 

порушень правил безпечного освітнього простору.  

Постійно, упродовж 2022/2023  

7.4. Через різноманітні форми роботи забезпечити проведення 

роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо створення безпечного 

освітнього середовища.  

Постійно, упродовж 2022/2023  

7.5. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення 

позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної 

поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.  

Постійно, упродовж 2021/2022  

7.6. 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 

вживати заходів корекції та впливу.  

Постійно, упродовж 2022/2023  

7.7. При складанні планів виховної роботи класного керівника на 

2022/2023 навчальний рік передбачити дієві заходи і форми роботи з 

профілактики булінгу, дитячих правопорушень та бездоглядності.  

7.8. Розробити спільно з учнями Правила поведінки учнів класу, 

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

До 17.09.2022 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Пашко Н.М. 

 
 

Директор                                    Наталія СЕРЕДА 

 

З наказом ознайомлені: 

 

___________  Н.Пашко  

____________ Л.Степанова 

____________ О.Лук’яневич 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ директора ліцею №1 

 31.08.2022 № 123 

План  

заходів щодо розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у 

Вараському ліцеї №1  у 2022/2023 навчальному році, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок  

 
№ Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Моніторинг стану освітнього 

середовища в закладі освіти (не рідше 

1 разу на півріччя) 

Учні, батьки 

вчителі. 

 Адміністрація  

2.  Створення безпечного освітнього 

середовища, що включає психологічну 

та фізичну безпеку 

педагогічні  

працівники,  

батьки,  

здобувачі освіти 

Упродовж 

року 

 

Адміністрація 

закладу 

3.  Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських колективах: 

-спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та емоційних 

станів учнів; 

-соціальне дослідження наявності 

референтних груп та відторгнених в 

колективах; 

-визначення рівня тривоги та депресії 

учнів. 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний  

психолог, 

класні керівники 

4.  Підвищення рівня поінформованості 

учасників освітнього процесу про 

булінг  (цькування) 

Педагогічні 

працівники, 

здобувачі 

освіти, батьки 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з ВР, 

практичний  

психолог, соціальний 

педагог,  

класні керівники 

5.  Своєчасне виявлення булінгу 

(цькування) та (або) потенційних 

ризиків його вчинення  

Педагогічні 

працівники, 

здобувачі 

освіти, батьки 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з ВР, 

практичний  

психолог, соціальний 

педагог,  

педагогічні 

працівники 

6.  Психологічний та соціально-

педагогічний супровід застосування 

заходів виховного впливу у групі 

(класі), де стався випадок булігну 

Кривдник 

(булер), 

потерпілий 

(жертва 

булінгу), 

спостерігачі – 

свідки або 

 Практичний  

психолог, соціальний 

педагог, кл. 

керівники 



 
 

очевидці, 

сторони 

булінгу 

7.  Забезпечення включення до  

навчальних та виховних програм 

питань запобігання ситуацій булінгу 

(цькування), реалізація профілактично-

просвітницьких програм, тренінгів, 

відеоматеріалів       

Здобувачі 

освіти, батьки 

 Адміністрація, 

психологічна 

служба, педагогічні 

працівники 

освітнього закладу 

8.  Створити банк даних дітей, які схильні 

до прояву девіантної поведінки 

 вересень Класні керівники, 

соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

9.  Проведення ранкових зустрічей з 

метою формування навичок 

дружніх стосунків 

Здобувачі 

освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники  

1-5 кл. 

10.  Міні-тренінг «Як навчити дітей 

безпечної поведінки в інтернеті». 

Здобувачі 

освіти 

вересень Заступник з ВР 

11.  Круглий стіл для педагогів «Безпечна 

школа. Маски булінгу». 

Педагогічні 

працівники 

листопад практичний 

психолог 

12.  Провести опитування «Проблема 

шкільного насилля» серед учнів 8-11 

Здобувачі 

освіти 

жовтень соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

13.  Забезпечити неухильне виконання 

педагогічними працівниками школи 

Конвенції ООН «Про права дитини», 

Закону України «Про охорону 

дитинства» законодавств України в 

галузі освіти в частині збереження 

фізичного , духовного, психічного 

здоров’я та поваги до людської 

гідності дитини 

 Протягом 

року 

Заступник директора 

з ВР 

Класні керівники 

14.  Відео-лекторій «Булінг в школі: міф чи 

реальність?» 

Здобувачі 

освіти 

Грудень- 

січень 

педагоги-

організатори 

15.  Провести обговорення з батьками 

«Взаємодія сім’ї і школи – запорука 

успішного навчання і виховання. Єдині 

вимоги у вихованні» 

 Упродовж 

року 

Класні керівники 

 

16.  Тренінгове заняття «Як відстояти себе» 

для учнів 4-5 кл. 

Здобувачі 

освіти 

Жовтень- 

листопад 

соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

17.  Тренінгове заняття «Як протистояти 

натиску однолітків» для учнів 6- 7 кл. 

Здобувачі 

освіти 

Листопад - 

грудень 

соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

18.  Тренінгове заняття «Стоп булінг» для 

учнів 8-9 кл. 

Здобувачі 

освіти 

Грудень - 

січень 

соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

19.  Тренінгове заняття «Безпека 

спілкування  в інтернеті» 

Здобувачі 

освіти 

Лютий соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

20.  Заняття-тренінг для 9-11 класу   соціальний педагог, 



 
 

"Насиллю - НІ". практичний 

психолог 

21.  Зустріч з працівниками ювенальної 

превенції «Протиправна поведінка 

підлітка та відповідальність за неї» 

 Протягом 

року 

Заступник директора 

з виховної  роботи 

22.  Перегляд відеороликів:  «Викресли 

булінг – обирай діджеїнг», «Обирай 

блогінг!», «Обирай скейтбордінг!», 

«Зупиніть булінг», «Як боротися з 

булінгом: поради для дітей»  та інші. 

Здобувачі 

освіти 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

психологічна служба  

ліцею 

23.  Поради батькам щодо зменшення 

ризиків булінгу та кібербулінгу 

для своєї дитини 

батьки 

здобувачів 

освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Класні  керівники 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                          Ніла Пашко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ директора ліцею №1 

 31.08.2022 № 123 

 

Порядок подання заяви про випадок булінгу (цькування) та порядок 

реагування на доведені випадки булінгу (цькування)  

у Вараському ліцеї№1 

 

1. Якщо педагог або інший працівник закладу освіти (інший учасник 

освітнього процесу) став свідком булінгу, він  інформує керівника закладу 

освіти у письмовій формі незалежно від того, поскаржилась йому жертва 

булінгу чи ні; або ж аналогічно після отримання звернення дитини. 

2. Учасником освітнього процесу (учні, вчителі, батьки) на ім’я 

керівника освітнього закладу подається заява, де вказується інформація щодо 

джерела її отримання: 

- Постраждалий чи свідок булінгу (цькування); 

- Підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми 

ознаками; 

- Достовірна інформація від інших осіб.  

та часу: 

- Як довго триває; 

- Одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний 

характер. 

3. Відповідно до такої заяви керівник закладу освіти у той же день  

видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених 

осіб. 

4. Керівником закладу освіти пишеться наказ про створення Комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, 

психолога та соціального педагога школи, батьків потерпілого та булера, 

керівника закладу, інших зацікавлених осіб.  

5. Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає 

засідання  комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює 

подальші дії. 

6. Комісія проводить повне та неупереджене розслідування щодо 

випадків булінгу (цькування) з залученням осіб, від яких отримали 

інформацію, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне 

рішення. 

7.  За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом 

булінгу (цькування), керівник освітньої установи на протязі однієї доби 

повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України 

(ювенальну поліцію), Службу у справах дітей. 

8. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в 

окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів. 



 
 

9. У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з 

результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої 

установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із  

заявою до  органів Національної поліції України. 

10. За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу 

(цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх 

учасників відповідного процесу. 

 

Заступник директора з виховної роботи                                          Ніла Пашко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ директора ліцею №1 

 31.08.2022 № 123 

 

Алгоритм дій  праціників Вараського ліцею №1  

у разі виявлення  фактів домашньоого насильства та/або отримання 

заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб 

 

У виявленні фактів домашнього насильства має значення 

спостережливість педагогічних, медичних працівників та господарсько-

обслуговуючий персонал закладу освіти, їх уважне ставлення до здобувачів 

освіти та здатність вчасно помітити симптоми неблагополуччя в поведінці та 

настрої дитини.  

1. Педагогічні, медичні працівники та господарсько-обслуговуючий 

персонал закладу освіти: 

- у разі виникнення підозри щодо насильства, домашнього насильства, 

ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні 

життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною( булінг) або ризики 

щодо їх виникнення стосовно дитини повідомляють уповноважену особу 

закладу освіти; 

- у разі відсутності уповноваженої особи повідомляють безпосередньо 

директора чи заступників директора про дитину з метою планування 

подальших дій. 

2. Уповноважена особа закладу освіти: 

- у разі виникнення підозри щодо домашнього насильства, жорстокого 

поводження з дитиною або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з 

боку однолітків, з боку інших) зустрічається з дитиною, стосовно якої є 

інформація про жорстоке поводження щодо неї; 

- намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та 

надає емоційну підтримку; 

- дотримується принципу конфіденційності щодо постраждалої особи; 

- у процесі розмови, якщо дитина підтверджує факт жорстокого 

поводження чи насильства до неї, необхідно з’ясувати терміни події та 

отримати їх опис; 

- повідомляє директора закладу освіти;  

- повідомляє практичного психолога, у разі необхідності повідомляє чи 

направляє до інших спеціалістів; 

-з дійснює соціально-педагогічний супровід з жертвою та її 

кривдником. 

3. Практичний психолог закладу освіти: 

- складає план колекційної роботи (за потреби) з жертвою та її 

кривдником; 



 
 

- здійснює психологічний супровід з жертвою та її кривдником, 

постраждалих, у разі необхідності повідомляє чи направляє до інших 

спеціалістів; 

- проводить інформаційно-просвітницькі заходи з питань запобігання 

та протидії насильству. 

4. Директор, заступники директора закладу освіти: 

- у разі виявлення фактів насильства протягом доби за допомогою 

телефонного зв’язку, електронної пошти інформують уповноважений 

підрозділ органу Національної поліції та службу у справах дітей (у разі коли 

постраждалою особою та/або кривдником є дитина), забезпечує надання 

медичної допомоги (у разі потреби) та фіксує необхідну інформацію в 

журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі (закладу освіти); 

- забезпечують проведення з учасниками освітнього процесу з 

інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії 

насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей; 

- організовують роботу практичного психолога та/або соціального 

педагога з постраждалими дітьми. 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                          Ніла Пашко 


