
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЮРИДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА КОНДРАТЬЄВА

НАКАЗ
м. Київ

Про запобігання булінгу 
(цькуванню) в юридичному ліцеї 
імені Ярослава Кондратьева

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 
2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14.12.2016 № 988-р, листа Міністерства освіти і науки України 
від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в 
закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», Концепції 
національно-патріотичного виховання в системі освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 527,

НАКАЗУЮ:

1. Практичним психологам юридичного ліцею імені Ярослава 
Кондратьева:

1.1. Ознайомитися з заходами щодо реалізації концепції 
національно патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року;

1.2. Підготувати план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню) в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьева на 
2022/2023 навчальний рік (додаток 1);

1.3. Розробити порядок реагування на доведені випадки булінгу 
(цькування) в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьева (додаток 2), 
порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 
випадки булінгу (цькування) в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьева 
(додаток 3);

1.4. Створити розділ «Протидія булінгу (цькування)» на сайті 
юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьева.

2. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Чижик Р.І. 
довести до відома постійного та перемінного складу юридичного ліцею вимоги 
щодо:

2.1. Неухильного виконання заходів із запобігання булінгу (цькування) в 
закладі освіти;
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2.2. Обов’язки стосовно недопущення випадків фізичного та 
психологічного насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження з 
ліцеїстами, а також негайно інформувати безпосередньо директора про 
виявлені факти булінгу (цькування).

3. Класним керівникам, курсовим офіцерам, практичним психологам 
юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьева:

3.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії 
булінгу на 2022-2023 навчальний рік;

3.2. Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, 
образ, недбалого й жорстокого поводження з ліцеїстами;

3.3. Постійно формувати в учасників освітнього процесу толерантне 
ставлення один до одного.

3.4. Невідкладно інформувати директора юридичного ліцею 
про виявлений факт булінгу по відношенню до ліцеїстів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор 
майор поліції Андрій ДОБРОСКОК


