
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

 

«РОСИНКА» 

      

НАКАЗ 
 

22.04.2020р.                                                                                         № 31/1-ОД 

 
Про затвердження комплексного плану 

заходів , спрямованого на запобігання 

та протидію боулінгу(цькуванню)  

в ДНЗ «Росинка» 

    

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від №1646 «Деякі 

питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів 

виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 03.02.2020 за №111/34394, наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.02.2020 №293 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листа Міністерства освіти і науки 

України від 20.03.2020 №6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листа Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації від 10.04.2020 №778/02.01-12 «Про 

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти», з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах 

освіти, вільного від насильства та булінгу (цькування),наказу відділу освіти 

Горішньоплавнівської міської ради від 21.04.2020року №95 – Н «Про затвердження 

комплексного плану заходів, спрямованого на запобігання та протидію булінгу   

( цькуванню) в закладі освіти», з метою створення безпечного освітнього середовища 

в ДНЗ, вільного від насильства та булінгу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити виконання затвердженого комплексного плану заходів, спрямованого 

на запобігання та протидію булінгу ( цькуванню) в ДНЗ «Росинка»(додаток). 

2.  Призначити МОСКОВЧЕНКО Тетяну Сергіївну, практичного психолога 

закладу,відповідальною особою за координацію діяльності спрямованої на 

запобігання  та протидію домашньому насильству,булінгу (цькуванню) в ДНЗ 

«Росинка».   

3. МОСКОВЧЕНКО Т.С., відповідальній особі: 

3.1. опрацювати нормативно – правову документацію щодо запобігання та 

протидії боулінгу( цькуванню) в дошкільних закладах освіти. 

3.2. вживати заходи негайного реагування у випадку виявлення фактів скоєння 

домашнього насильства, булінгу( цькування) в закладі та невідкладно 

спрямовувати свою діяльність  на запобігання та протидію домашньому  

насильству,булінгу(цькуванню) в ДНЗ  

3.3. розмістити матеріали на веб сайті закладу. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Завідувач                                                І.Ф.Оськіна 

 

 
Дата  Посада  Підпис  Ініціали ,прізвище 

    



Додаток до наказу ДНЗ «Росинка» 

 № 31/1-ОД від 22.04.2020р. 

 

 
План 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  
в ДНЗ «Росинка» 

 

№ Найменування 

завдання 
Найменування заходів Відповідальні за 

виконання 
Строк 

виконання 
1.  Сприяння запобіганню 

та протидії булінгу 

(цькуванню) в 

закладах освіти 

1. Інформаційно- 

просвітницька діяльність серед 

учасників освітнього процесу 

щодо булінгу (цькування) та 

нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі поведінки у 

міжособистісних стосунках; 

 

2.Профілактична діяльність, 

спрямована на запобігання 

вчиненню дитиною та стосовно 

дитини булінгу (цькування); 

 

3.Координація діяльності та 

взаємодії між закладами освіти та 

іншими суб’єктами реагування на 

випадки булінгу (цькування) в 

закладах освіти з метою урахування 

пропозицій до плану заходів у 

закладах освіти; 

 

4.Застосування заходів щодо 

надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам 

освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками 

або потерпіли від булінгу 

(цькування) (згідно з  рішенням 

комісій закладів і освіти з розгляду 

випадку булінгу (цькування). 

Московченко Т.С., 
вихователі 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Московченко Т.С. 

 
 

 

 
Московченко Т.С.  

 
 

 

 
 

 

 
 

Московченко Т.С.  

Постійно 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Постійно  

 
 

 

 
 

Постійно  
 

 

 
 

 

 
 

Постійно  

2.  Забезпечення 
створення у закладі 

освіти безпечного 

освітнього середовища 

1. Розроблення плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню); 

Проведення моніторингу 

ефективності виконання плану 

заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню). 

Московченко Т.С. щороку до початку 

навчального року 

 

за потреби, але не 

рідше одного разу на 

півріччя 

3.  Професійний 

розвиток 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

. Включення до щорічного плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (з 

відривом або без відриву від 

освітнього процесу) підготовки з 

питань формування соціальних 

компетентностей та навичок 

запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) 

Паливода Т.В., 

вихователь-методист 

постійно 

 


