КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
НАКАЗ
30.12.2019

Харків

№

Про заходи щодо запобігання
та
протидії
булінгу
(цькуванню) в Палаці
На виконання Закону України від 18.12.2018 року № 2657-VІІІ «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»,
листа МОН України від 29.01.2019 року No1/11-881 «Рекомендації для закладів
освіти щодо застосування норм Закону України», з метою своєчасного вжиття
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, створення
безпечного освітнього середовища
Н А К А З У Ю:
1. Призначити Курукіну Т.І., заступника директора з виховної роботи,
особою відповідальною на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у
Палаці.
2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі:
- Підберезкіна Т.Є., директор Палацу, голова комісії;
Курукіна Т.І., заступник голови комісії, заступник директора з
виховної роботи;
члени комісії:
- Мірошніченко Л.С., практичний психолог;
- Кривошея Л.М., заступник директора з навчально-методичної
роботи;
- Долинін С.П., заступник директора з адміністративно-господарчої
частини;
- Сєркова Є.Б., в.о. голови профспілкового комітету;
- завідувач відділу, де стався випадок булінгу;
- батько/мати вихованця, з яким стався випадок булінгу;
- керівник гуртка, в якому стався випадок булінгу.
3. Затвердити план заходів на запобігання та протидії булінгу
(цькуванню) у Палаці.
4. Заступнику директора з виховної роботи Курукіній Т.І., завідувачам
відділів, практичному психологу Мірошніченко Л.С. провести відповідну
роботу з учасниками освітнього процесу.

5. На педагогічних радах відділів ознайомити педагогічних працівників
із заходами щодо протидії булінгу.
Термін: січень 2020 року
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

З наказом ознайомлені:
Галенко Р.О.

Сєркова Є.Б.

Долинін С.П.

Чепурна Т.І.

Курукіна Т.І.

Чередніченко О.М.

Кривошея Л.М.
Лопатіна І.В.
Лихошерст Є.П.
Мірошніченко Л.С.
Нейкалюк Н.Х.
Овелян В.К.
Омельченко В.Ю.

Додаток до наказу
План заходів
щодо протидії булінгу (цькуванню) в Комунальному закладі «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості»
№

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні
Курукіна Т.І.,

1.

2.

3.

4.

5.

Вивчення законодавчих документів,
практик протидії цькуванню
Інформаційно-просвітницька діяльність
серед учасників освітнього процесу
щодо форм, причин і наслідків булінгу
(цькування), заходів у сфері запобігання
та
протидії
булінгу
(цькування),
формування нетерпимого ставлення
громадян до насильницької моделі
поведінки у міжособистісних стосунках
Проведення
лідерами
учнівського
самоврядування
анкетування
з
учасниками
освітнього
процесу
«Протидія булінгу»
Бесіди на тему: «Насильство як
проблема прав людини»; «Булінг. Як
його
розпізнати?»;
«Профілактика
булінгу в освітньому середовищі»;
«Увага! Кібербулінг»
Організувати та провести тренінги з
протидії
булінгу
з
учасниками
освітнього процесу

7.

Обговорення питання протидії булінгу
на засіданнях батьківських рад, на
нарадах при директорові, педрадах
відділів
Тематичні заходи для педагогічних
працівників за темою «Булінг в закладі.
Як боротися з булінгом?»

8.

Розробка
матеріалів,
булінгу

6.

9.

січень-березень

Курукіна Т.І.,
Кривошея Л.М.,
протягом року

завідувачі відділів
Курукіна Т.І.,

березень-квітень

керівники гуртків

Курукіна Т.І.,
протягом року

керівники гуртків

протягом року

Мірошніченко Л.С.
Курукіна Т.І.,

протягом року

завідувачі відділів,
керівники гуртків
Курукіна Т.І.,

протягом року

Мірошніченко Л.С.
Кривошея Л.М.,

інформаційно-методичних
присвячених
протидії

Організувати та провести обласний
семінар-практикум для заступників
директорів,
методистів
закладів

завідувачі відділів

лютий-березень

інформаційнометодичний відділ
Кривошея Л.М.,

березень

інформаційно-

позашкільної освіти області з протидії
булінгу

методичний відділ
Курукіна Т.І.,

10. Акція «STUPBУLIYNG»
Розробка та проведення психолого11. педагогічних заходів з протидії булінгу
Тематичні батьківські збори «Протидія
цькуванню в колективі». Перегляд
відеопрезентацій «Булінг в закладі. Як
12. його розпізнати?»
Поради батькам щодо зменшення
ризиків булінгу і кібербулінгу для своєї
13.
дитини

протягом року

завідувачі відділів,
керівники гуртків
Курукіна Т.І.,

до 01.03.2020

Мірошніченко Л.С.
Курукіна Т.І.,
Мірошніченко Л.С.,

протягом року

керівники гуртків
Курукіна Т.І.,

протягом року

Мірошніченко Л.С.,
Курукіна Т.І.,

14.

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в
Інтернеті»

протягом року

Мірошніченко Л.С.
Курукіна Т.І.,

Проведення
зустрічей вихованців
з
метою формування навичок дружніх
15.
стосунків

Мірошніченко Л.С.
протягом року

керівники гуртків
Курукіна Т.І.,
Мірошніченко Л.С.,

Вільне спілкування за темою «Як
16.
довіряти і бути вдячним»
Вжиття заходів для надання соціальних
та
психолого-педагогічних
послуг
здобувачам освіти, які вчинили булінг
(цькування), стали його свідками або
17.
постраждали від булінгу (цькування)

протягом року

керівники гуртків
Курукіна Т.І.,
Мірошніченко Л.С.,

протягом року

Розроблення плану заходів, спрямованих
на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладі освіти відповідно
18. до рекомендацій
протягом року
Проведення моніторингу ефективності
виконання плану заходів, спрямованих на
запобігання
та
протидію
булінгу
(цькуванню)
в
Палаці,
надання
методичної та практичної допомоги,
виявлення проблемних питань у сфері
запобігання
та
протидії
булінгу
(цькуванню) та вжиття вичерпних
19.
протягом року
заходів для їх вирішення
Включення
до
щорічного
плану
20.
протягом року
підвищення кваліфікації педагогічних

керівники гуртків
Курукіна Т.І.,
Кривошея Л.М.,
Мірошніченко Л.С.

Курукіна Т.І.,
Кривошея Л.М.,
Мірошніченко Л.С.,
методисти
Курукіна Т.І.,

працівників Палацу (з відривом чи без
відриву від освітнього процесу) навчання
у сфері емоційних, громадянських та
соціальних
компетентностей,
вдосконалення знань, вмінь та навичок
протидії
та
запобігання
булінгу
(цькуванню) в Палаці
Вжиття заходів для надання соціальних
та
психолого-педагогічних
послуг
здобувачам освіти, які вчинили булінг
(цькування), стали його свідками або
21.
протягом року
постраждали від булінгу (цькування)

Кривошея Л.М.,
Мірошніченко Л.С.,
методисти

Курукіна Т.І.,
Кривошея Л.М.,
Мірошніченко Л.С.

