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Порядок дій  

у разі вчинення учнями правопорушень і злочинів 

у Вижницькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича 

 
1. Директор школи (у разі отримання повідомлення від сектору ювенальної 

превенції Вижницького відділу поліції): 

- повідомляє відділ освіти про факт правопорушення, злочину, який скоїв 

учень школи; 

- створює наказ про проведення службового розслідування за фактом скоєння 

учнем правопорушень, злочину; 

- за результатом роботи соціально-психологічної служби, класного керівника з 

класним колективом та педагогами, які викладають у класі, створює наказ про 

підсумки проведення  службового розслідування за фактом скоєння учнем 

правопорушень, злочину; 

- на основі наказу про підсумки проведення  службового розслідування за 

фактом скоєння учнем правопорушень, злочину разом з соціально-психологічною 

службою проводить засідання комісії по роботі з дітьми, які потребують додаткової 

педагогічної уваги, з фактом скоєння учнем правопорушення, злочину (протокол); 

- разом з соціально-психологічною службою надає рекомендації батькам щодо 

виховання дитини, звернення до інших спеціалістів (за потребою), постановка на 

внутрішкільний облік; 

- протягом 3-х днів надає матеріали до відділу освіти за підсумками 

проведеної роботи з учнем, який скоїв правопорушення, злочин та його батьками. 

2. Соціально-педагогічна служба: 

- після наказу директора школи про проведення службового розслідування за 

фактом скоєння учнем правопорушення, злочину складає характеристику на учня та 

його сім’ю; 

- проводить індивідуальну роботу з учнем та його батьками; 

- на основі роботи, проведеної з учнем та його батьками, робить результати 

(звіт, інформація), які директор школи включає у наказ про підсумки проведення 

службового розслідування за фактом скоєння учнем правопорушення, злочину. 

3. Класний керівник: 

- вносить зміни до плану виховної роботи класу; 

- складає характеристику на учня та його сім’ю; 

- залучає учня до позаурочної діяльності, участі у масових заходах, активному 

житті класу та школи; 

- оформлює результати роботи, проведеної з учнем та його батьками, які 

директор школи включає у наказ про підсумки проведення службового розслідування 

за фактом скоєння учнем правопорушення, злочину. 

 
  



Принагідно інформуємо, що відповідно до наказу Міністерства 

внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації 

роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» від 

25.06.2020 № 488, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 

2020 року № 738/35021, дитина, яка вчинила булінг (цькування) учасника 

освітнього процесу підлягає взяттю на профілактичний облік з метою 

здійснення заходів індивідуальної профілактики поліцейськими підрозділами 

ювенальної превенції.  

 
 

 

Відповідальний за протидію булінгу 

(цькуванню) у Вижницькому ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. Юрія Федьковича  

 
 

Відповідальна особа, яка здійснює контроль за 

виконанням заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) у закладі освіти. 

 

Козачук Анна Дмитрівна  
заступниця директорки з виховної роботи  

тел. (097) 129-75-56 
 

 


