
  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

КРИВОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

 

Н А К А З 

 

12.02.2022         м. Кривий Ріг № 43 /01-13 

 

Про протидію  булінгу 

в КПЛ 

 

 На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії боулінгу» від 18.12.2018р, 

 

НАКАЗУЮ: 

   1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Кухтін К.О.: 

- скласти план заходів щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі 

(додається), провести роз’яснення положень Закону та відповідальність, в 

тому числі матеріальну, за приховування випадків булінгу; 

- провести зустріч з батьками, або особами, що їх замінюють та налаштувати на 

співпрацю у протидії фізичному, моральному насиллю, кривдженню, 

агресивним діям, цькуванню та інше. 

   2. Класним керівникам: 

- провести класні збори здобувачів освіти спільно з батьками з метою 

роз’яснення;  

-  з метою протидії боулінгу серед учнівської молоді провести класні години на 

тему: «Ми разом, але ми всі різні», «Толерантність у сучасному світі», 

«Безпечне освітнє середовище – створюємо разом», «Поговоримо про 

корпоративну культуру», рольові ігри, флеш-моби, бесіди, диспути, інше; 

- своєчасно виявляти випадки булінгу, агресивних взаємовідносин у групі та 

вживати відповідні заходи реагування. 

 

               

 

 Директор Криворізького  

 професійного ліцею 
 

Віктор СУЛА 

 

 

 



                                                         Директору департаменту   

                                                                освіти і науки облдержадміністрації  

                                                ПОЛТОРАЦЬКОМУ О.В 

 

ЗАХОДИ 
Криворізького професійного ліцею 

щодо нового етапу правопросвітницької кампанії «Стоп булінг!» 

 

№ 

з/п 

Захід Термін 

 виконання 

Відповідальний 

1. Провести педраду, з метою ознайомлення 

педагогічних працівників із Законом 

України « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу» 

  

Березень 

2022р. 

Заступник 

директора з НВР 

2. Скласти план заходів щодо роз'яснення 

положень та відповідальність, в тому числі 

матеріальну, за приховування випадків 

булінгу. 

Лютий 

2022р. 

Заступник 

директора з НВР 

Практичний 

психолог 

3. Провести зустріч з батьками, або особами 

що їх заміняють та налаштувати на 

співпрацю у протидії фізичному, 

моральному насиллю, кривдження, 

агресивні дії, цькування інше. 

Березень 

2022р 

Заступник 

директора з НВР 

Практичний 

психолог 

4. Провести класні години на тему: «Ми 

разом, але ми всі різні», «Толерантність у 

сучасному світі», «Безпечне освітнє 

середовище – створюємо разом», 

«Поговоримо про корпоративну культуру»,  

бесіди, диспути з метою протидії булінгу 

серед здобувачів освіти. 

Лютий – 

квітень 

2022р. 

Класний 

керівник. 

Практичний 

психолог 

5. Своєчасно виявляти випадки булінгу, 

агресивних взаємовідносин у групі та 

вжити відповідні заходи реагування. 

Постійно Класний 

керівник. 

Практичний 

психолог 

6. Спланувати проведення тренінгів, перегляд 

відеоматеріалів з подальшим 

обговоренням, проведення дискусій з 

метою протидії булінгу серед здобувачів 

освіти. 

Лютий – 

травень 

2022р. 

Практичний 

психолог 

 

 

 Директор Криворізького  

 професійного ліцею 

 

Віктор СУЛА 

 


