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НАКАЗ 

07.02.2019                                                                                        №   21   

 

Про    недопущення    випадків   булінгу, 

порушення педагогічними працівниками  

норм професійної етики 

 

Відповідно до пункту 2 статті 54 Закону України «Про освіту», пункту 2 статті 

28 та статті 29 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

23.01.2019 № 40 «Про    недопущення    випадків   булінгу, порушення 

педагогічними працівниками норм професійної етики», а також  з метою 

недопущення порушення педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

забезпечення емоційного комфорту учасників освітнього процесу, захисту 

здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та 

психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-

якою ознакою 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Усім працівникам закладу дошкільної освіти, постійно: 

1.1. Дотримуватись правил педагогічної етики з учасниками освітнього 

процесу та не допускати здійснення у ставленні до здобувачів освіти будь-яких 

форм фізичного та морального насильства (булінг). 

1.2.  Нести персональну відповідальність за недотриманням педагогічної 

етики та здійснення у будь-яких формах фізичного та морального насильства 

(булінг). 

2. ГОНЧАРЕНКО О.Б., МЕЛЬНИК А.В., вихователям-методистам, згідно 

з річним планом 

2.1. Виносити питання щодо дотримання педагогічними працівниками 

правил і норм педагогічної етики на засідання педагогічної ради, наради при 

керівнику закладу. 

2.2. Використовувати із залученням психологічної служби семінари, круглі 

столи, конференції, тренінги тощо, для розгляду питань етичних норм діяльності 

педагогічних працівників. 
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2.3.  Включити до планів внутрішнього контролю перевірку дотримання 

норм та правил педагогічної етики під час освітнього процесу. 

2.4. Забезпечити своєчасне інформування управління освіти і науки 

Сумської міської ради та органів національної поліції про випадки жорстокого 

поводження з дітьми, насильства над ними або погрози щодо їх вчинення, у разі 

необхідності. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Завідувач          К.В.Шевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	07.02.2019                                                                                        №   21

