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                                                                                        ЄДРПОУ   Код 21102348 

 

НАКАЗ 

10.05.2019                                                                                            № 108-ОД 

 

Про виконання рішення колегії Департаменту  

освіти і науки Сумської обласної державної  

адміністрації від 22 березня 2019 року 

 

       На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 28.03.2019 № 214-ОД «Про виконання рішення 

колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

від 22 березня 2019 року», згідно наказу управління освіти і науки Сумської 

міської ради від 03.05.2019 № 363 «Про виконання рішення колегії 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 22 

березня 2019 року» 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Штиці Р.О.: 

1.1. Внести до посадових інструкцій педпрацівників обов’язки по 

проведенню роботи, спрямованої на запобігання і протидію насильству,булінгу. 

1.2. Постійно оновлювати на сайті закладу матеріали рубрики  «Булінг».  

1.3. Опрацьовувати постійно питання попередження насильства та 

правопорушень серед неповнолітніх на батьківських зборах, засіданнях 

батьківського лекторію, університету правових знань тощо. 

1.4. Розглядати питання про роботу з профілактики насильства та 

правопорушень серед учнівської молоді на нарадах при заступнику директора, 

засіданні педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників. 

1.5. Проводити щорічно моніторинг щодо дотримання прав дітей з 

подальшим його обговоренням. 

1.6. Сприяти підтримці та поширенню в практику діяльності закладу освіти 

відновних практик (медіація, коло). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Штику Р.О. 

                               Директор                                           О.С.Стайко 
Штика 615-115 



НАКАЗ 

03.05.2019                                                                                            № 363 

 

Про виконання рішення 

колегії Департаменту освіти  

і науки Сумської обласної  

державної адміністрації 

від 22 березня 2019 року 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 28.03.2019 № 214-ОД «Про виконання рішення 

колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

від 22 березня 2019 року 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Інформаційно-методичному центру управління освіти і науки: 

1.1. Направити  закладам загальної середньої освіти для опрацювання  

довідку про роботу органів управління освітою, закладів загальної середньої 

освіти щодо профілактики насильства і правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді. 

1.2. Висвітлити на колегії управління освіти і науки Сумської міської 

ради в 2020 році стан роботи закладів освіти щодо попередження насильства 

серед учнівської молоді. 

1.3. Вивчати систематично стан роботи в закладах загальної середньої 

освіти щодо профілактики насильства і правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді. 

2. Керівникам  закладів освіти: 

2.1. Внести до посадових інструкцій  педагогічних працівників обов’язки 

щодо проведення роботи, спрямованої на запобігання і протидію насильству та 

булінгу. 

2.2. Постійно оновлювати на сайтах закладів освіти матеріали рубрики  

«Булінг».  

2.3. Опрацьовувати постійно  питання попередження насильства та 

правопорушень серед неповнолітніх на батьківських зборах, засіданнях 

батьківських лекторіїв, університетів правових знань тощо. 

2.4. Розглядати питання про роботу з профілактики насильства та 

правопорушень серед учнівської молоді на адміністративних нарадах, 

засіданнях педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників. 

2.5. Проводити щорічно моніторинг щодо дотримання прав дітей з 

подальшим його обговоренням. 

2.6. Сприяти підтримці та поширенню в практику діяльності закладів освіти 

відновних практик (медіація, коло). 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інформаційно-

методичного центру Плахотнікову Г.Д. 



 

 

Начальник управління  

освіти і науки                                                                            А.М. Данильченко  
 

Кругляк 65 88 91 

Сердюк 65 88 91 

 

 


