
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання педагогічної ради 

Полянської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів 

 від  03 січня 2019 року  

 

Голова Огородник М. І. 

Секретар Самойлюк О.В. 

Присутні: 26 (список додається) 

  

Порядок денний: 

1. Про формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу 

в Новій українській школі. 

2. Про затвердження інструкції з діловодства у навчальному закладі. 
 

СЛУХАЛИ 

Дзюбак Т.В., заступника директора з виховної роботи – «Текст доповіді 

додається до протоколу».  

 

ВИСТУПИЛИ 

Самойлюк О.В., практичний психолог, яка сказала, що відповідно до 

свого річного плану роботи з вересня місяця були спрямовані заходи на 

запобігання булінгу та кібербулінгу в школі. У вересні проведено анкетне 

опитування для учнів 7-11 класів «Що ти знаєш про булінг». Інтерпретація 

результатів показала, що всі учні знають про цей вид агресивної діяльності, 

але в сильний агресивний контакт в булінгові ситуації не вступали. Також 

для учнів 5-11 класів проведена консультативна робота «Скажемо булінгу-

ні!». З другого семестру почали опрацьовувати Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу «Стаття 

173». Спільно з адміністрацією розроблено Правила для учнів. Неабияку 

роль відіграло дослідження по кібербулінгу, де учні були вже ознайомлені за 

два роки назад з цим страшним видом агресії. Учениці 9 класу та 11 класу 

брали участь в МАН та провели цікаве дослідження щодо кібербулінгу в 

шкільному середовищі. Отже, як ми бачимо з вище зазначеного, робота по 

булінгу проводиться на належному рівні. 

 

УХВАЛИЛИ 

1.Працівникам, які залучені до освітнього процесу: 

 1.1.Опрацювати рекомендації для закладів освіти щодо застосування 

норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актівУкраїни щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

Лютий, 2019 

 1.2.Дотримуватись рекомендацій для закладів освіти щодо 

застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актівУкраїни щодо протидії булінгу (цькуванню)». 

Постійно 
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 2.Погодити: 

 2.1.План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькування) (Додаток 1). 

 2.2.Правила поведінки учнів Полянської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів (Додаток 2). 

 2.3.Склад комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) (Додаток 3). 

 

СЛУХАЛИ 

Лукянову Т. В., заступника директора з навчально-виховної роботи 

«Текст доповіді додається до протоколу».  

  

УХВАЛИЛИ 

1.Затвердити  Інструкцію з діловодства у Полянські загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської області. 

 

 

 

Голова предагогічної ради                                  Огородник М. І.  

Секретар педагогічної ради                                 Самойлюк О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


