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Про виконання рішення Колегії Управління
освіти і науки облдержадміністрації з питання
«Про стан організації роботи в закладах освіти
області щодо профілактики та подолання булінгу
в дитячому середовищі в рамках реалізації
Закону України “Щ одо протидії булінгу ”»
На виконання рішення засідання Колегії Управління освіти і науки
Чернігівської облдержадміністрації від 20 червня 2019 року, протокол № 2,
н а к а з у ю :

1.
Відзначити,
що
органами
управління
освітою
райдержадміністрацій, місцевого самоврядування, педагогічними колективами
закладів освіти області вживаються заходи щодо організації роботи із
запобігання проявам агресії та антисоціальної поведінки в підлітковому і
молодіжному середовищі.
2.
Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у
порядку рекомендації органам управління освітою, керівникам закладів освіти:
2.1. Продовжити роботу щодо виконання плану заходів з протидії булінгу
(цькуванню), врахувавши вимоги наказу начальника Управління освіти і науки
облдержадміністрації від 28 лютого 2019 року № 8 0 '«Про протидію булінгу
(цькуванню) в закладах освіти області».
2.2. Постійно здійснювати моніторинг реалізації планів з протидії булінгу
(цькуванню) в учнівському середовищі закладів освіти, стан їх виконання
аналізувати на колегіях, нарадах, семінарах, педагогічних радах.
2.3. Тримати на контролі питання щодо призначення в закладах освіти
відповідальної особи з числа педагогічних працівників, яка прийматиме та
реєструватиме звернення учасників освітнього процесу щодо булінгу
(цькування), й створення у закладах освіти комісії з розгляду випадків булінгу
(цькування).
2.4. Продовжити практику проведення зі здобувачами освіти та їх батьками
превентивної роботи із запобігання та протидії булінгу. .
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2.5. П родовж ити
впровадж увати у закладах загальної середньої,
позаш кільної освіти навчальних проф ілактичних програм «С імейна розмова»,
«С прияння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо
здорового способу ж иття», «Д оросліш ай на здоров’я!», «Я - моє здоров’я - моє
життя», «О собиста гідність. Безпека життя. Гром адянська позиція» тощо.
2.6. А ктивізувати
практику
проведення
консультаційних
годин
практичного психолога і соціального педагога, оф ормлення скриньок довіри та
оприлю днення на інф ормаційних дош ках, сайтах закладів освіти номерів
телеф онів гарячих ліній, за якими дитина може звернутись та розповісти про
булінг (цькування).
2.7. Здійсню вати аналіз безпечності та комфортності перебування
здобувачів освіти в закладі освіти та функціонування освітнього середовищ а і
вж ивати відповідних заходів реагування в разі необхідності.
2.8. Забезпечити оприлю днення інф ормації щ одо заходів із попередж ення
та недопущ ення проявів булінгу (цькування) серед дітей і підлітків на веб
сайтах, дош ках оголош ень та при проведенні інструктаж ів для всіх працівників
закладу освіти.
2.9. В заєм одіяти з інш ими суб’єктами, що здійсню ю ть заходи у сфері
запобігання та протидії насильству відповідно до чинного законодавства.
3. Ч ернігівськом у обласном у інституту післядиплом ної педагогічної освіти
імені К.Д. У ш инського (А. Заліський) протягом 2019/2020 навчального року:
3.1. Розробити методичні реком ендації щ одо запобігання проблемі
підліткового
насильства,
агресивної
поведінки
і ж орстокості
серед
неповнолітніх та вклю чити відповідні лекції до планів курсів підвищ ення
кваліф ікації всіх категорій педагогічних працівників.
3.2. О рганізувати проведення обласних та кущ ових семінарів-практикум ів
для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів з
питань підвищ ення ефективності виховної роботи колективів освітніх закладів.
3.3. О рганізувати роботу ш коли для психологів, соціальних педагогів
області з питань покращ ення роботи щ одо недопущ ення антисоціальної
поведінки здобувачів освіти та вивчати й пош ирю вати кращ ий педагогічний
досвід.
4. К онтроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
У правління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти
У правління освіти і науки облдерж адм іністрації О. Соронович.
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