
 

 

 

 

УКРАЇНА              

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 c. МАМАЛИГА» 

МАМАЛИГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

вул. Пирогова 3,  с. Мамалига, Новоселицький район Чернівецька обл., 

60364 Код ЕДРПОУ   32630000 

тел: (03733)52-5-51, e-mail:  mamaligazdo@ukr.net 

__________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 

27.07.2020 р.                                                                                                №32 

 

Про запобігання боулінгу   

в закладі дошкільної освіти  

№1  с. Мамалига 

 

         Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» 

(зі змінами), статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію 

домашньому насильству», Порядку розгляду звернень та повідомлень з 

приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, 

затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, 

Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки 

домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими 

органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02.10.2018 № 1047, листа Міністерства освіти і науки України від 

29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань 

запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», та з метою 

попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, 

постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти насильства в 

закладі освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

   1. Визначити Савчук М.О., вихователя-методиста закладу, 

уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у 

випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання 

заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб. 

 

 



2. Створити комісію з розгляду випадків боулінгу (цькування) в ЗДО 

№1с. Мамалига в складі: 

Голова комісії  - Савчук М.О. , вихователь-методист, 

Члени комісії – Кіцак Б.А, медична сестра, 

                        - Попан М.Ю., вихователь. 

3. Комісії по розгляду випадків боулінгу: 

3.1. Розробити Положення про порядок розгляду випадків боулінгу в ЗДО та 

алгоритм дій закладу з випадками боулінгу, розгляд та недопущення проявів 

булінгу (цькування) серед учасників освітнього процесу. 

До 28.08.2020 р. 

3.2.  Вчасно повідомляти уповноважені підрозділи органів Національної 

поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей про випадки 

булінгу. 

3.3. Довести до відома здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків 

та інших учасників освітнього процесу щодо їх обов'язку повідомляти 

керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками 

якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до 

інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну 

інформацію від інших осіб. 

3.4. Сприяти створенню безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного 

від насильства та боулінгу (цькування), дотримуватись конфіденційності 

щодо постраждалих осіб. 

Постійно 

4. Працівникам ЗДО: 

4.1. Нести персональну відповідальність за дотриманням законодавства про 

захист суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства 

серед неповнолітніх, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток 

духовності та зміцнення моралі у дітей.  

Постійно 

4.2. Повідомляти вихователя-методиста або завідувача ЗДО про факти 

боулінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, свідком, якого вони були особисто або 

отримали інформацію, щодо боулінгу від інших осіб та вживати 

невідкладних заходів для припинення боулінгу (цькування). 

                                                                                                             Терміново 

       5. Внести у посадові інструкції усіх педагогічних працівників розділ 

щодо обов'язку запобігати насильству (булінгу) проти дітей, у тому числі з 

боку дітей, вчасно виявляти випадки булінгу та вживати невідкладних 

заходів реагування. 

До 18.09.2020 року 

 



6. Затвердити: 

 -  План заходів щодо запобігання та протидії булінгу в закладі 

дошкільної освіти на 2020 рік (додаток 2). 

  -  Положення про порядок розгляду випадків булі гну (цькування) в 

ЗДО №1 с. Мамалига. 

- Алгоритм дій ЗДО з випадками боулінгу. 

До 18.09.2020 року 

 

        7. Провести інструктаж для всіх працівників закладу освіти, в ході якого 

висвітлити питання: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; 

план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню). 

До 01.09.2020 року 

 

       8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

        

 

Завідувач КУ «ЗДО №1 с. Мамалига» 

 Мамалигівської сільської ради                                               К.В. Чеботар  

 

 
 


