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18.09.2020р. №49/1-О 

 

НАКАЗ 

 

 

Про зміну складу комісії  

з розгляду випадків булінгу (цькування) 

 

З метою протидії випадків булінгу (цькуванню) та жорстокого поводження з учасниками 

освітнього процесу в ліцеї та відповідно наказу МОН України Ірпінської міської ради 

управління освіти і науки від 25.02.2020р. №46-О, згідно Порядку реагування на випадки 

булінгу (цькуванню), затвердженого наказом МОН України від 28.12.2019р. №1646 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Змінити склад комісії з питань розгляду випадків булінгу (цькуванню) в ліцеї, призначити: 

- Березинець С.К. – голова комісії, директор ліцею; 

- Снігир Л.П. - заступник голови комісії, заступник директора ліцею з виховної роботи, 

учитель історії; 

- Копил Н.М. - член комісії, заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи, 

учитель географії; 

- Поляновська В.С. – член комісії, учитель математики; 

- Мелюхіна Н.Є. – член комісії, голова профспілкового комітету, учитель фізики;  

- Устінова-Тихоненко В.В. – член комісії, учитель історії; 

- Дисківська Н.Ю. – член комісії, головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї 

Ірпінської міської ради (за згодою); 

- Нагорна Г.О. – член комісії та секретар комісії з питань розгляду випадків булінгу 

(цькування), практичний психолог. 

2. Снігир Л.П. та Нагорна Г.О. розробити та затвердити плани заходів, спрямовані на створення 

в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильництва, жорстокого 

поводження та булінгу до 30.09.2020р. 

3. Засідання комісії проводити у разі потреби. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення 

про випадок булінгу (цькування) в ліцеї та виконання нею своїх завдань не має перевищувати 

десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу 

(цькування). 

4. Снігир Л.П. розміщати на веб-сайтах ліцею інформаційні матеріали про запобігання та 

протидію булінгу. 
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5. Снігир Л.П.  та Нагорна Г.О. здійснювати координацію діяльності з питань запобігання 

булінгу та жорстокому поводженню з дітьми між органами внутрішніх справ, службою в 

справах дітей, центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міста. 

 

 

 

Директор ліцею                                                                              С.К. Березинець 

 

 

 

 


