УКРАЇНА
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ
Від 05.03.2019р.

м. Івано-Франківськ

№ 5-Д

Про заходи щодо запобігання
та протидію булінгу
На виконання листа Міністерства освіти і науки України
від 29.01.2019р. № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо
застосування норм закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»»
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною особою за організацію роботи щодо
протидії булінгу Маліборську Людмилу Павлівну, завідуючу відділом
організаційно-масової роботи.
2. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію
булінгу на 2019 рік (додаток №1).
3. Затвердити правила поведінки здобувачів освіти у закладі (додаток
№2).
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з НМР Шинкарук Галину Василівну.

Директор

Тамара Гудзик

Додаток №1
План заходів
по обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді щодо
попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед
учасників освітнього процесу у 2019 році

3
з/п
1.

2.

Назва заходу
Розмістити
на
інформаційному
стенді номери телефонів гарячої
лінії проти булінгу
Тренінгове заняття на методичному
об’єднанні
керівників
гуртків
ОЕНЦУМ на тему: «Профілактика
булінгу в учнівському середовищі»

Термін
проведення
березень

березень

3.

Перегляд відео-фільму
школа» Нік Вуйчич

«Безпечна

протягом року

4.

Проведення циклу бесід:
 «Змінюй в собі негативне
ставлення до інших»;
 «Допоможи собі рятуючи
інших»
 «Стережись! Бо, що посієш то
й пожнеш», «Про стосунки в
учнівському середовищі».
Години спілкування «Кібербулінг!
Який він?»

протягом року

5.

протягом року

Відповідальний
Маліборська Л.П.
завідуюча
відділом
ОЕНЦУМ
Кухар І.М.
голова
методичного
об’єднання
керівників
гуртків ОЕНЦУМ
Шинкарук Г.В.
заступник
директора з
навчальнометодичної
роботи
Керівники
гуртків ОЕНЦУМ

Керівники
гуртків ОЕНЦУМ

Додаток №2
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ
Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України,
постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого
самоврядування, Статуті закладу.
Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою
метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або
вогнебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші
одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.
Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими
формами поведінки.
Паління, вживання алкогольних напоїв та нецензурних висловів на
території закладу категорично заборонено.
НА ЗАНЯТТІ. На заняття гуртка варто приходити охайно одягненим, у
відпрасованому одязі, причесаним, чистому взутті.
На гурток треба приходити вчасно, без запізнень. Коли входиш до
закладу, не штовхайся, не поспішай випередити всіх, перед входом добре
витри ноги. Хлопчики при вході до закладу знімають шапки.
Коли входиш у гурткову кімнату, привітайся спочатку з керівником
гуртка, а потім з товаришами.
Якщо ти спізнився на заняття і заходиш у кімнату після його початку,
запитай дозволу керівника гуртка.
Якщо в гурткове приміщення входить дорослий (педагог, директор,
батько, методист і ін.), усі дружно вітаються з тим хто ввійшов.
Під час заняття вимагається дотримуватися дисципліни, зберігати тишу,
порядок на робочих місцях; оглядатися, ходити по кімнаті, дивитися по
сторонах і голосно розмовляти не можна.
Якщо педагог задає питання групі, а ти хочеш відповісти, підніми руку.
Руку треба піднімати і тоді, коли хочеш запитати що-небудь у керівника
гуртка.
Коли педагог дозволить відповісти на запитання чи потрібно запитати
його про що-небудь, бажано встати. Розмовляти з керівником гуртка чи
іншим дорослим бажано стоячи.
Звертатися з проханням до педагога чи товариша треба, уживаючи
ввічливі слова: «будь ласка», «дякую».
Бережи свою гурткову кімнату, меблі, устаткування кабінету, не ламай
їх, нічого не пиши на них, не дряпай.
НА ПЕРЕРВІ. Виходити на перерву можна тільки після того, як
дозволить керівник гуртка.
Після слів керівника гуртка: „Перерва” або „Заняття закінчено” — усі по
черзі виходять із кабінету, не штовхаючись в дверях, зберігати тишу, не
заважаючи заняттям в інших кімнатах.

На перервах бажано виходити з кабінету, щоб чергові могли провітрити
приміщення і виконати різні розпорядження керівника гуртка. Після роботи
чергові миють руки.
У коридорі треба намагатися ходити по правій стороні, не можна бігати,
кричати, тримати руки в кишенях, тулитися до стінки, затівати бійку.
Під час перерв можна грати в різні ігри. В іграх не будь грубим, не
кричи. Не сперечайся з товаришем по дрібницях, не сварися, намагайся
працювати і грати дружно.
З усіма дорослими, яких зустрічаєш перший раз у цей день у закладі,
треба вітатися.
Якщо в дверях зустрівся дорослий (педагоги чи батьки), уступи йому
дорогу. Якщо поруч з тобою йде дівчинка, пропусти її вперед.
Діти, що беруть із собою їжу, можуть переїсти на перерві, їдять,
намагаючись не кришити на підлогу. Їсти на ходу, гуляючи по кабінету чи
коридору, не можна. Після їжі треба витерти серветкою чи хусткою руки,
щоб не забруднити свого одягу, зошитів і приладь. Папірці, недогризки варто
кидати в спеціальний кошик, смітник.
Під час перерви потрібно не забути зайти в туалетну кімнату, щоб не
відпрошуватися з заняття. Після відвідування туалету треба вимити руки.
КОДЕКС ГУРТКІВЦЯ
 Кожен у гуртку повинен почувати себе у безпеці, тому ніхто не повинен
сваритися та ображати будь-кого; агресивність – ознака слабкості.
 Усі у гуртку рівні. Незалежно від матеріального стану, національності,
статі, переконань.
 Кожен має право на ім’я і звертатися до інших необхідно лише за іменем.
„Найважливіше слово для людини – це його ім’я”.
 Ніхто не повинен почувати себе приниженим та ображеним. Нікому не
можна вигадувати будь-які прізвиська.
 Усі повинні поважати право на власність та без дозволу не брати чужих
речей, відбирати, ламати, ховати, псувати та викидати їх. Поваги
заслуговує також і власність позашкільного закладу.
 Кожен має право висловлювати та відстоювати свою точку зору з будьякого питання. Своя думка – не злочин.
 Бути особистістю, яка відповідає за свої слова та вчинки.
 Не хвалитися. Особливо тим, що не є твоєю власною заслугою.
 Не говорити за очі про людину.
ПРАВИЛА ДРУЖБИ
1. Дружба — це правда і чесність кожного.
2. Поважай тих, з ким дружиш.
3. Що вимагаю від друга, насамперед вимагаю від себе.
4. Ніколи нікого не обманюй, не ображай.
5. Ні до кого не чіпляйся, грай чесно, не дражнись.
6. Будь терплячим, не засмучуйся через невдачу.

7. Ти не кращий за всіх, але і не гірший за всіх!
8. Якщо вмієш добре грати, то навчи іншого.










ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА МОРАЛЬНОСТІ
Радій успіхові товариша.
Будь правдивим, май мужність щиро визнати свою провину, не
перекладай своєї провини на інших.
Кажи завжди тільки правду.
Дорожи довірою батьків і товаришів.
Не хвалися навіть найгарнішим вчинком - добра справа промовляє сама
за себе.
Дав слово - тримай його, дав обіцянку - виконай.
Справжній друг пізнається не лише в радості, а й у біді - він завжди
допоможе, втішить, утримає від лихого вчинку.
Нікого не ображай - ні словом, ні вчинком; дбай про молодших,
допомагай їм, борони тих, хто слабший за тебе.
Живи і чини так, щоб навколишнім - дорослим та дітям - було з тобою
приємно і радісно.

ПРАВИЛА КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ
Щодня користуйся формулами чемності: "Доброго ранку", "Здрастуйте",
"До побачення", "Будь ласка", "Будьте такі ласкаві", "Вибачте", "Дякую",
"Дозвольте ввійти" та ін.
Будь привітний і ввічливий з усіма дорослими. Не перебивай дорослих,
не втручайся в їхню розмову.
На вулиці, вдома, у транспорті та громадських місцях говори спокійно,
не голосно; поводься стримано; не вимагай до себе особливої уваги.
Не їж у театрі під час вистави, під час демонстрації кінофільму.
Слухай старших уважно, стій при цьому спокійно, дивися в обличчя
співрозмовникові.
Умій вислухати товариша, не перебиваючи.
З повагою стався до праці та відпочинку старших, не заважай дорослим,
не галасуй, не вередуй.
У транспорті поступайся місцем дорослим та малюкам.
Подай стілець або поступися місцем дорослому.
Підніми і ввічливо подай упущений ким-небудь предмет (олівець,
рукавичку тощо).
Хлопчикам: у транспорт, у помешкання пропускай спершу дівчаток.
Допоможи малюкові чи дівчинці одягти пальто, застебнутися, пов'язати
шарф.
Ділися з товаришами іграшками, книжками, грайся дружно. Умій
визнати, що не мав слушності.
Намагайся поступитися товаришеві в суперечці, у грі, допомогти йому
домовитися з іншими.

ПРАВИЛА ВВІЧЛИВОСТІ І КУЛЬТУРИ МОВИ
У ввічливості виявляється відношення до інших людей. Увічлива
людина не заподіює іншому неприємностей і образ.
Увічлива людина завжди вітається і прощається. Неввічливо не
відповідати на вітання.
Якщо ти сидиш, а в кімнату ввійшов дорослий, устань, щоб з ним
привітатися.
З дорослим треба вітатися першим, але самому протягати руку не
можна. За руку вітаються, якщо дорослий сам протягає руку. Вітаючись,
треба, дивитися в обличчя тому, з ким вітаєшся.
Якщо до тебе звернувся дорослий, а ти сидиш, встань і розмовляй
стоячи.
Будь увічливий зі своїми товаришами: не давай їм прізвиськ і кличок;
розмовляючи, не кричи, не забувай говорити «чарівні слова» («дякую»,
«будь-ласка»).
В іграх не будь грубим, не кричи. Не сперечайся з товаришем по
дрібницях, не сварися, намагайся працювати і грати дружно.
Не ябедничай. Якщо друг у чомусь неправий, скажи відразу про це,
зупини товариша, якщо він займається чимось поганим.
Увічлива людина не відповідає на брутальність брутальністю.
Увічлива людина привітна й уважна до інших. Якщо його про щось
запитують чи просять зробити якусь послугу (щось принести, подати, комусь
допомогти і т.д.), він завжди робить це охоче.
Треба бути ввічливим у словах, у тоні, у жестах, у діях. Увічливі слова
(«будь-ласка», «дякую», «будьте ласкаві» і т.п.), сказані грубим голосом,
розв'язним тоном, перестають бути ввічливими.
ГОЛОВНЕ:
1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з Вами було добре.
2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй: адже добрі стосунки
починаються з посмішки.
3. Навчиться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та
друзів.
4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і руйнує
їх стосунки.
5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки тебе про це
попросять.
6. Якщо Вам буде погано, не поспішайте звинувачувати у цьому інших,
вчіться терпіти неприємності: погане швидко проходить.

