СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ГЛУХIВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»
НАКАЗ
м. Глухів
«____» ________ 20___р.

№ ___-у

Про затвердження плану заходів,
спрямованих на створення безпечного
освітнього середовища та
попередження і протидію булінгу
у КЗСОР «Глухівському фаховому медичному коледжі»
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», затвердженого 18.12.2018
№2657 – VIII, наказу МОН від 28.12.2019 №1646 зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03лютого 2020р за №111/34394, листа Міністерства освіти і
науки України від 14.08.2020 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього
середовища та попередження і протидії булінгу (цькуванню), з метою
забезпечення в училищі безпечного освітнього середовища, вільного від
насильства та булінгу (цькування), та проведення цілеспрямованої
профілактичної роботи з колективом навчального закладу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів, спрямованих на створення безпечного освітнього

середовища та попередження і протидію булінгу у КЗСОР Глухівському
фаховому медичному коледжі (додаток 1).
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ігнатенко Н.В.:
2.1. Ознайомити педагогічних працівників з планом заходів, спрямованих
на створення безпечного освітнього середовища та попередження і
протидію булінгу у КЗСОР Глухівському фаховому медичному коледжі.
2.2. Здійснювати контроль за ходом виконання заходів.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор фахового медичного коледжу
Вик.Химан Г.П.

Ганна КОНЯЄВА

Додаток №1
до наказу №_____
від __________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Глухівського
фахового медичного коледжу
______________ Г.І. Коняєва

План заходів,
спрямованих на створення безпечного освітнього середовища та
попередження і протидію булінгу у КЗСОР «Глухівський фаховий
медичний коледж» на 2020-2021 навчальний рік
№
з/
п

Назва заходу

Засідання методичного
об’єднання класних керівників з теми:
«Організація та
1.
проведення профілактичної роботи щодо
попередження випадків булінгу
серед учасників освітнього процесу»

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Провести семінар – практикум для
викладачів на тему: «Онлайн – безпека.
Рекомендації для педагогічних
працівників»
Проведення занять за програмою
«Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція»
Впровадження програми «Не смійся з
мене»
Робота служби порозуміння навчального
закладу, використання відновних технік
Конкурс студентських творів на тему:
«Як довіряти і бути вдячним іншим».
Година спілкування за участю
працівників поліції в рамках реалізації
програми «Училище і поліція» ,
«Протидія булінгу у студентському
середовищі»
Проведення занять відвертого
спілкування: «Змінюй в собі негативне
ставлення до інших»; «Допоможи собі,
рятуючи інших»; «Стережись! Бо, що
посієш то й пожнеш»; «Про стосунки в
студентському середовищі».

Дата
проведен
ня

Відповідальні

Класні
кервники,
студенти
1-4 курсів

Вересень

Заступник директора з
НВР Ігнатенко Н.В.,
практичний
психолог Химан Г.П.,
педагог
соціальний Шендрико
ва О.А.

Педагоги

Вересень

Практичний психолог
Химан Г.П.

Категорія
учасників

Студенти
1-4 курсів
Студенти
1-4 курсів
Окремі
студенти
Студенти
1-4 курсів

Практичний психолог
Протягом
Химан Г.П., класні
року
керівники
Протягом Практичний психолог
року
Химан Г.П.
Протягом Практичний психолог
року
Химан Г.П.
Викладачі української
Лютий
мови та літератури

Студенти
1-4 курсів

Лютий

Заступник директора з
НВР Ігнатенко Н.В.

Студенти
1-4 курсів

Лютий

Класні керівники

9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.

Провести заняття з елементами тренінгу
на тему: «Булінг »

Студенти
1-4 курсів

Бесіди: «Профілактика булінгу в
студентському середовищі».
Години спілкування: «Кібербулінг! Який
він?»
Моніторинг «Насильство в
студентському середовищі»
Загальноучилищні батьківські збори
батьків студентів 1-4 курсів на тему:
«Училищний булінг. Якщо ваша дитина
стала його жертвою».
Виявлення групи ризику (жертв та
булерів) по групам.
Перегляд тематичних кінофільмів з
подальшим обговоренням і розробкою
пам’ятки по протидії булінгу.
Конкурс соціальних відеороликів до
Міжнародного дня толерантності:
«Студентському булінгу скажемо-Ні!».
Години спілкування за участю
працівників поліції: «Не допускай
проявів булінгу над собою. Допоможи
другу».

Студенти
1-4 курсів
Студенти
1-4 курсів
Студенти
1-4 курсів

1 Година психолога : Небезпечні Інтернет
8. ігри»

Батьки

Практичний
Жовтеньпсихолог
Химан
листопад
Г.П.
Постійно

Класні керівники

Квітень

Класні керівники

Травень

Педагог соціальний
Шендрикова О.А.

Лютий

Заступник директора з
НВР Ігнатенко Н.В.

Студенти
1-4 курсів

Протягом Педагог соціальний
року
Шендрикова О.А.

Студенти
1-4 курсів

Жовтень

Класні керівники

Студенти
1-4 курсів

Лстопад

Класні керівники

Студенти
1-4 курсів

Грудень

Класні керівники

Студенти
1-4 курсів

Вересень
, жовтень

Практичний
психолог
Химан
Г.П

