
 

Запорізька  єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» 

Запорізької міської ради Запорізької області 
пр. Маяковського, 14, м. Запоріжжя, 69036, тел.(061) 226-83-09, (061) 239-50-32, 

 E-mail: ortalef@ort.zp.ua, Код ЄДРПОУ 20480717 

Н А К А З 

 

         .09. 2020  р.                                                                        № ______ 

Про  запобігання булінгу,                                                                                                               

упередження жорстокого поводження                                                                                                                 

з дітьми або загрози його вчинення 

Відповідно Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства» (ст. 10), «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидія 

булінгу (цькуванню)», наказів ДОН Запорізької міської ради від 26.08.20 № 

192р та ТВО Вознесенівського району від 07.09.20 № 154р «Про  запобігання 

булінгу,  упередження жорстокого поводження                                                                                                                                                                                                                           

з дітьми або загрози його вчинення»,  з метою забезпечення конституційних 

прав учнів, організації дієвої роботи в гімназії із запобігання 

проявів  булінгу, жорстокого ставлення до дітей, приниження їх честі і 

гідності  

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити дотримання нормативних актів з питань охорони дитинства. 

Постійно 

2.  Взяти до роботи  Методичні рекомендації щодо формування безпечного 

освітнього простору, запобігання булінгу, упередження жорстокого 

поводження                                                                                                                                                                                                                       

з дітьми або загрози його вчинення.  

3. Заступнику директора з ВР Тютюннік О.В. ознайомити педагогічний 

колектив з Порядком реагування на випадки булінгу, Порядком взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, Порядком 

забезпечення соціального захисту дітей. 

До 18.09.20 

4. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії булінгу  на 2020-

2021 н.р. 

До 21.09.20 

5. Продовжувати дію Журналу звернень про випадки  булінгу в ЗЄГ «ОРТ-

Алєф».  

https://mail.ukr.net/classic


Впродовж навчального року 

4. Заступнику директора з ВР, практичному психологу Тютюннік О.В., 

соціальному педагогу Лукашенко І.О., педагогу-організатору Бабич Ю.С.: 

1.1.  Організувати профілактично-просвітницьку роботу з усіма 

учасниками освітнього процесу з питань правової освіти щодо 

запобігання випадків цькування та жорстокого поводження з 

дітьми, збереження фізичного та психічного здоров’я.  

Впродовж навчального року 

1.2. Активізувати роботу інформаційних куточків з просвіти в 

питаннях протидії булінгу та всіх видів насилля («телефони 

довіри», «гаряча лінія», «скринька довіри», перелік служб і 

організацій, які надають практичну допомогу в кризових життєвих 

ситуаціях); розмістити дану інформацію на сайті гімназії. 

До 18.09.20 

1.3. Сприяти розвитку учнівського самоврядування, активізувати 

роботу учнівської організації з дисципліни та порядку.                                                                       

Впродовж навчального року 

2. Заступнику директора з ВР Тютюннік О.В. з метою підвищення рівня 

міжвідомчої співпраці та активізації участі у програмах «Школа і 

поліція», «Шкільні офіцери» організувати проведення інформаційно- 

освітніх заходів із залученням працівників підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції, іншими органами та установами, які 

здійснюють правовий захист дітей. 

 Впродовж навчального року 

3. Педагогічним працівникам: 

6.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та 

протидії булінгу  на 2020-2021 навчальний рік. 

6.2. Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, 

образ, недбалого й жорстокого поводження з дітьми.                                                               

Постійно 

6.3. Забезпечити впровадження системи правовиховної та 

роз’яснювальної роботи серед учнів щодо їхніх прав та обов’язків, 

механізмів захисту від будь-яких видів дискримінації. 

6.4. Формувати в учасників освітнього процесу повагу до гідності, 

прав, свобод та законних інтересів людини, відповідальну 

поведінку, толерантне ставлення один до одного. 

Постійно 

6.5.  Терміново та з дотриманням Порядку дій інформувати 

адміністрацію закладу про будь-які випадки булінгу та жорстокого 

поводження з дітьми.        

Постійно 

7. Здійснювати аналіз ефективності роботи педагогічного колективу щодо 

стану виконання заходів з питань охорони дитинства, реалізації завдань з 



профілактики правопорушень та своєчасно інформувати територіальний 

відділ освіти і науки. 

Щоквартально 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор гімназії                    Д.М. Шальміна 

З наказом ознайомлені:  

____________________ О.В. Тютюннік 

____________________ І.О. Лукашенко 

____________________ Ю.В. Бабич 
 


