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НАКАЗ 

 

16  вересня  2022 року                  смт Новогуйвинське                         № ___   

 

Про проведення профілактичних заходів 

щодо захисту дітей у цифровому середовищі  

та підвищення обізнаності педагогів, батьків 

 

     Відповідно до листа Уповноваженого Президента України з прав дитини 

щодо випадків булінгу з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, сексуальної експлуатації дітей в інтернеті, згідно з листом  

Міністерства освіти і науки України «Щодо необхідності проведення 

додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення 

обізнаності батьків» №1/9-128 від 10.03.2021 року та з метою сприяння 

формуванню в учнів правових понять, вироблення в них навичок і звичок 

правомірної поведінки, протистояння негативним явищам і впливам 

НАКАЗУЮ: 

І. З 26.09.2022 – 30.09.2022року 1-11 кл. Організувати та провести Тиждень 

«Стоп кібербулінг!» за наступним планом: 

1. 26.09.2022р. Онлайн-інформація: 

• для педагогічних працівників ліцею: 

➢ посібник із цифрового громадянства й безпеки «Обачність. 

Пильність. Захист. Ввічливість. Сміливість»; 



➢ рекомендації щодо проведення заходів безпеки дітей у 

цифровому середовищі; 

➢ поради педагогам щодо збереження конфеденційних даних під 

час дистанційного навчання. 

(відп.: Ярошенко О.Ф., Фоміна В.В.)  

• для  батьків:  

➢ посібник для батьків «КЛАЦ КЛІК-КЛАЦ. Виховання дітей у 

цифровому середовищі»; 

➢ поради батькам щодо збереження конфеденційних даних під час 

дистанційного навчання. 

  (відп.: Ярошенко О.Ф., класоводи, кл. кер.) 

2. 26.09.2022р. 1-4 кл. ДКК: Онлайн-зустрічі «Правила безпеки в інтернеті» 

(відп.: класоводи.) 

3. 27.09.2022р. Засідання сектору «Захист прав дитини» Ліги Лідерів в рамках 

роботи учнівського самоврядування: виготовлення пам’яток  «Топ-10 правил 

безпечного інтернету» (відп.: Фоміна В.В.) 

4. 28.09.2022р.- 29.09.2022р. 5-11 кл. Тематичні години: єдиний тематичний 

урок: 

• 5-6 кл. «Я знаю, як спілкуватися в інтернеті. НЕ_ВЕДУСЬ» (відп.: кл. 

кер.); 

• 7-8 кл. «Сумніваєтеся? Спитайте!»» (відп.: кл. кер.); 

• 9-11 «Права та обов’язки у цифровому середовищі. Захист прав у 

цифровому середовищі» (відп.: кл. кер.); 

5. 30.09.2022р. Розмістити матеріали щодо проведення Тижня «Стоп 

кібербулінг!» на сайті ліцею (відп.: Гаврилюк А.В.) 

ІІ. Відповідальність за організацію та проведення інформаційно-

просвітницьких  заходів  для  захисту  дітей в інтернеті, підвищення 

обізнаності педагогів, батьків в рамках Тижня «Стоп  кібербулінг!»  покласти  

на  заступника  директора з виховної роботи – О.Ф. Ярошенко. 

     Директор                                        Людмила МОЗГОВИХ 

 

 



 

 


