
Пустомитівський ЗЗСО № 2 І-ІІІ ст. ім. Василя Кучабського 

Н А К А З    № 132 

19.08.2021 р.                                                      м. Пустомити 

«Про створення комісії 

протидії булінгу 

у закладі освіти » 

 

 

На виконання Закону України №8584 від 18.12.2018р. «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», листа МОН 

України від 29.01.2019р. №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо 

застосування норм Закону України та з метою своєчасного вживання заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) серед 

учасників освітнього процесу у такому складі: 

Голова комісії – Мадай І.Б. (директор КЗ) 

Секретар комісії – Мороз С.М. (практичний психолог) 

Члени комісії – Лемішко Н.Г. (ЗДНВР) 

                            Микитка У.Б. (ЗДНВР) 

                            Сабор Г.В. (ЗДВР) 

                            Ярмола Г.В. (вч. математики) 

                            Мочурад О.С. (вч. історії та правознавства) 

  Крохмальна В.Ю. (вч. поч. кл.) 

 Горак Л.М. (медична сестра) 

2. Затвердити план заходів з протидії булінгу (Додоток 1) 

3. У випадках скликання комісій до її роботи залучати батьків чиї діти 

причетні до випадків булінгу. 

4. Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви директору 

школи. 

5. З метою проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у майбутньому 

можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати засідання 

комісії та залучати батьків учнів до її засідань. 

6. Класним керівникам постійно проводити роз’яснювальну роботу з 

учнями та батьками щодо їх відповідальності і за дії, які 

прирівнюються до булінгу. 

7. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну 

відповідальність на випадок булінгу з їх боку чи спробу втаємничення 

таких випадків зі сторони учнів та колег по роботі . 



8. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників, учнів та 

батьків. 

9. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

З наказом ознайомлений:                                    ______________________ 

______________________ 

______________________   

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

                                      

 

 

 

 

 

Керівник ЗЗСО                              І.Б.Мадай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пустомитівський ЗЗСО № 2 І-ІІІ ст. ім. Василя Кучабського 

Н А К А З    № 133 

19.08.2021 р.                                                      м. Пустомити 

«Про створення комісії 

та її роботу по перевірці 

готовності закладу до роботи 

у 2021-2022 н. р. » 

 

 

 

 На виконання річного плану роботи, у зв’яку з необхідністю 

випробування та перевірки про надійність спортивного інвентаря, 

обладнання у спортивних залах, спортмайданчику, з метою створення 

належних, безпечних умов функціонування закладу освіти та 

організації навчально-виховного процесу у 2021-2022 навчальному 

році 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію для перевірки готовності навчального закладу 

до роботи у 2021-2022 н.р. у складі: 

Голова – Мадай І.Б. – керівник ЗЗСО 

Члени комісії: 

Лемішко Н.Г. – ЗДЗНВР 

Микитка У.Б. - ЗДЗНВР 

Сабор Г.О. – ЗДЗВР 

Шемедюк Л.М. – ЗДзГЧ 

Кондюх О.М. – вч. фізичної культури 

Павлюк Я.В. - вч. фізичної культури 

2. Комісії необхідно  

- перевірити готовність навчальних кабінетів, спортивних 

залів, спортивного майданчика, бібліотеки, їдальні, інших 

приміщень закладу до роботи у 2021-2022 н.р. Відповідно з 

нормами охорони праці та правилами безпеки 

життєдіяльності  

                                              до 25.08.2021р. 

- випробовування спортивного обладнання у спортивних залах 

і спортивному майданчику провести у відповідності до вимог 



«Типових правил експлуатації спортивних залів при 

проведенні навчально-тренувальних занять» НАОП 9.1.70-

5.01.81, «Інструкції з техніки безпеки при експлуатації 

спортивних споруд» та основним методом випробування 

гімнастичних снарядів приведених в НАОП 9.230-1.08-01 

до 25.08.2021р.  

3. комісії скласти акти перевірки готовності закладу до роботи у 

2021-2022н. р.  

до 26.08.2021р. 

4. Результати перевірки комісією готовності навчального закладу 

до роботи у 2021-2022 н. р. оформити наказом ЗО  

до 30.08.2021р. 

5. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 
 

З наказом ознайомлений:                                    ______________________ 

______________________ 

______________________   

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

                                      

 

 

Керівник ЗЗСО                              І.Б.Мадай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пустомитівський ЗЗСО № 2 І-ІІІ ст. ім. Василя Кучабського 

Н А К А З    № 134 

19.08.2021 р.                                                      м. Пустомити 

«Про створення 

 ради профілактики» 

 

 

 

 На виконання річного плану роботи закладу освіти з метою 

попередження правопорушень серед неповнолітніх  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

  Створити раду профілактики у складі: 

 

Голова ради - Сабор Г.О. – ЗДЗВР 

         Члени ради: 

- Мадай І.Б. – керівник ЗЗСО 

- Топільницька О. – педагог-організатор 

- Лемішко Н.Г. – ЗДЗНВР 

- Микитка У.Б. - ЗДЗНВР 

- Мороз С.М. – практичний психолог 

-  Мочурад О.С. - вч. історії та правознавства 

 
 

З наказом ознайомлений:                                    ______________________ 

______________________ 

______________________   

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

                                      

 

Керівник ЗЗСО                              І.Б.Мадай 



Пустомитівський ЗЗСО № 2 І-ІІІ ст. ім. Василя Кучабського 

Н А К А З    № 135 

19.08.2021 р.                                                      м. Пустомити 

«Про створення 

 комісії з розслідування 

нещасних випадків» 

 

 

На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти 

під час освітнього процесу, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України 16.05.2019 № 659, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 

червня 2019 року за № 612/33583 та Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 26.12.2017 № 1669 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 23 січня 2018 року за № 100/31552, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такий склад комісії із розслідування нещасних випадків, що 

сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу: 

- Лемішко Н.Г. 

- Сабор Г.О. 

- Ярмола Г.В. 

2. Комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти 

під час освітнього процесу: 

- протягом трьох діб проводити розслідування нещасного випадку; 

- з’ясовувати обставини і причини;  

- розробляти заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначати 

відповідальних за це осіб; 

- виявляти та опитувати свідків та осіб, які допустили порушення нормативних 

актів, отримувати пояснення у потерпілого; 

- складати акт про нещасний випадок за формою у п’яти примірниках та 

направляти на затвердження директору школи.    

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

З наказом ознайомлений:                                    ______________________ 

______________________ 

______________________   

 

 

Керівник ЗЗСО                              І.Б.Мадай 

 


