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порядок
подання та розгляду (з лотримаIlням конфiденltiйllостi)

заяв про вIIIIадки булillгу (ubKl,BallltIo)
у PiBHeHcь'KoNly пllофесiйноплу лiltеi

загальнi питання
1. I_{ей Порядок розроблено вiдповiдно до Закону YKpaTrrrl <Гlро Btleceltilri

змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо протидiТ булiнг1,(ttьл;l,ваrrltttl)>>.
2. Щей Порядок визначас процедуру поданtIя та розгляду заяв ltpo l]иtIitl,tliIt

булiнгу (цькуванню).
3. Заявниками можуть бути здобувачi освiти, Тх батьки/законнi представI-{иклt,

працiвники та педагогiчнi працiвники лiцею та iншi особи.
4. Заявник забезпечуе достовiрнiсть та повноту наданоТ iнформаruiТ.

5. У цьому Порядку термiни вживаються у таких значеннях:
Булiнг (чькування) - дiянt,tя (дiТ або бездiя.пl,нiс,гь) ),.lacttltKitt tlcBi,llIL()]()

процесу, якi полягають у психологiчt-lому, фiзи,ttlому,, ettoltoпtitlIlo\1,\,,

сексуzшьному насильствi, у тому числi iз застосуванням засобiв с,лектроI]нLlх

цомунiкацiй, що вчиняються стосовно м€LполiтньоТ чи неповнолi,гньоТ особи ,га

(або) такою особою стосовно iнших учасникiв освiтнього процесч, вI-Iаслiдок чоI,о

могла бути чи була заподiяна шкода психiчному або rРiзlлчrlому злорсlв'it)
потерпiлого.

Типовими ознаками булiнц (цькування) е:

1. систематичнiсть (пOвторrованiсть) дiяння;
2. наявнiсть cTopiH кривдник (булер), lrотерпiлий (ittерr,lза бylrirtt,1,),

спостерiгачi (за наявностi);
3. дii або бездiяльнiсть кривдника, наслiдкоN,{ яких с запо,l-tiянtlя псl4хiчrrоТ

таlабо фiзичноi шкоди, прини)(ення, страх, тривога, пiдпорядкуванIIя л()],ерIli.,tсtt,tl

iHTepecaM кривдника, таlабо спричинення соцiаrlьноi' iзоляцiТ пот,еl,tt-ti.llrэгtl.

Подання заяви про випадки булiнгу (uьцуванню)
l. Здобувачi освiти, працiвники та педагогiчrri праuiвники, ба,rьки ,tit ittrшi

учасники освiтнього процесу, яким стало вiдомо про випадки булirлгу (uькуванrlя ).

учасниками або свiдками якого ста_пи, або пiдозрюкlть t".Iого I]чиl{еIIlIr] IIо

вiдношенню до iнших осiб за зовнiшнiми ознаками, або про яrti отри]\{а"1Il

достовiрну iнформацiю вiд iнших осiб зобов'язанi гtовiдомляти д1.1реl( lopy.
2. Розгляд та неупереджене з'ясування обставин випалlсiв бу.пitrI1,

(чькування) злiйснIосться вiдповiдно до поданих заявниками заяв llpo l]LiIlil.'lк}t

булiнгу (чькування) (лалi - Заява).



З. Заяви, що надiйшли на елекТроннУ поштУ навч€L,IьНого закJlаду отриi\{уссекретар, яка зобов'язана TepMiHoBo повilдомити Kepilвника закладу -га
вiдповiдальну особу.

4, ПрийОм та рееСтрацiЮ ПоданиХ Заяв здiЙснюС вiдповiдаль}{а особа, а в 1lазiiT вiдсутностi - заступник директора.
5. Заяви рёсструються В окремому журналi реестрацiт заяв гIро виIIадкl.iбулiнгу ((ькування).
б, Форма та примiрний змiст Заяви оприлюднrосться на офirtiлiному веб-сайтiзакладу.
7. Щатоlо подання заяв е дата Тх прийняття.
8, Розгляд Заяв здiйснюе директор або заступник директора з /tотриманнямконфiденцiйностi.

Вiдповiдальна особа
1, Вiдповiдальною особою призначасться працiвник навчаJlьноI.о заклад), зчисла педагогiчних працiвникi в.
2, До функцiй вiдповiдальнот особи вiдноситься прийом та реестрацiя Заяв.повiдомлення директора.
з. Вiдповiдальна особа призначаеться наказом директора.4, IнформацiЯ прО вiдповiдальнУ особу ,о lT кон,гак.гttttй -гс:lе(lоti

оприлюднюсться на офiцiйному веб-сайтi закладу.

Комiсiя з розгляду випадкiв булiнгу (uькувалlня)
. 1' За результатами розглядУ Заяви л"р.пrор видаС рiшенrtя пр() llpo'e/lelItlrl

розслiдування випадкiв булiнгУ (цькуван""j i, визначенням уповноI]аtiI(ених сlсiб.2, З метою розслiдування випадкiв булiнгу (uькування) упсlвгtсliзitжеtti tlcoOllмають право вимагати писъмовi пояснення та матерiали у.rоД".З. ЩлЯ прийнятТя рiшенНя за резУльтатамИ розслiдуВu,rп' .)Iирек,Iор cTвopl(X]комiсiю з розглядУ випадfiв Оулir.У (чькування) (далi - Itомiсiяr) та скликitсзасiдання.
4. Комiсiя створюсться наказом директора.
5.До складу KoMicii можуть входити педагогiчнi працiвникtl (r,Toп,ti .t1,lc-lTi

психолоГ, СоцiалЬний педагог), батькИ постраждалого та бу;rера, /lирсктор .га iHrrriзацiкавленi особи.
6. Комiсiя у своiй дiяльностi керусться законодавством ykpai'rttl l.а itlttttlпlllнормативними актами. .
7. Якщо Комiсiя визначилu, щ9 че був булiнг (чькування). ir не о,цноразовиiiконфлiкт чи сварка, тобто вiдловiднi дiт 

"oarrn 
системат и.lrlиii характср. l-одиректор зобов'язаний повiдоми'и уповноваrкенi органи I-IaltitlTta,lt,ltoj' lrcl.,littil'(ювенальна полiцiя) та службу у справах дir.ей.

8. У разi' якщО КомiсiЯ не квалiфiкУе випадОк яК булiнl. (цt,куваlлня), апостраждалий не згодний з цим, то BiH може одразу зверну'ись до органiвНаЦiОНаЛЬНОi ПОЛiЦii УКРаiНИ iЗ Заявою, про tцо директор мас ltolзi,,1tlbll,t l,ttпостраждалого.



9. РiШеННЯ KoMiciT ПРИйМаrо'гьсяt бiльLtliс,1,Itl 11 .t;let-tit; lcI l)u(cItr)\it,lib(])i l)
окремому журналi, зберiгаються В паперовому вигJIядi з оригiгtа.tалtи tti.цttl.tcitl t;cilt
членiв KoMicii.

10. Г[отерпiлий чИ його/rТ прелсl,авник м()}кутЬ ЗВСРТLt l llt]Яl Bi,lplr зr ,.{()

уповноважених органiв Нацiоrlальнот полiцiт Укратни (ювеtlli"tьttа полiltiя) .I.il

службу у справах дiтей з повiдомленням lrpo випаrrки булiнгу (цьrtуiзiittltя).
1 1. БаТЬКИ ЗОбОВ'ЯЗанi виконувати рiшенtlя та рекомеlrлацiТ liclпliciT.

Термiни подаtIця ,га 
розгляду Заяв

1. ЗаявникИ зобов'язанi термiгlовсl повiдол,lлятИ KepiBlltlltl Jitt(]Ia;lt) lll)()
випадкИ булiнгУ (шькування), а також подати Заявr..

2. РiШеННЯ ПРО ПРОВеДеНнЯ розслiлування iз визначенI{я\l \/IIr)lз1-191з;1)Iiсllllх
осiб видаеться протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

з- РозсЛiдуваннЯ випадкiВ булiнгУ (цькуваrrlrя) YповllовiI7IiсIlII\tи tictlбitritt
здiйснrосться протягоМ З робочr.IХ днiв З да.гI{ видання рiшеньIя Ill]() llp()tjt],:lctlIlrI
розслiдуванItя.

4. За результатаN,lи розслiдуваIII{я гlро1ягоN1 l робо,tt.tх .lIIrl a,I l]()pI()( Il,crj
Комiсiя та признача€ться iT засiдання на визначенУ ДатУ але t{e lliзlli,,,. .,,,,n,1 .tc-llc,; j
робочих днi пiсля створення KoMiciT.

5. !иректор зобов'язаний повiдомити уповгIоваженi оргi.lIIt] iIartiorlll,t1,1rtll'
полiцij' (ювенальна полiцiя) та слуясбч ), спраRах дiтей про rillli:li(liKtlillltttlli
Комiсiсю випадок булiнгу (цькування) протягоN/t оlцI{ого дня.

Заступник директора з ВР Щiна IlPLl(]rI){I.{A

/


