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J.

порядок
реагування на доведенi випадки булiнгу (чькуtзаltllя)

у PiBHeHcbKoMy професiйrrому лiцеi

у день подання заяви видасться наказ по лiцею IIро проведе1,1ttя

розслiдування iз визна.ленням уповI{овая{ених осiб.

Hu*uro' по лiцею створюеться Комiсiя з розгляду виltа]tt<iв бч:titлt,r,

(чькування) за участi педагогiчних працiвлtикiв, практиLI}]()го гIсихо"ilога,

Ёur"*iu потерпiлЬ.о ,u булера, директора лiцеЮ, iнших зацiкав:Iених осiб,

уповноважена особа лiцею у З-денний перiод з моменту отримання заявll

скликас засiдання копriсiт з розгляду виПаДКiВ НаС1.1ЛЬС]'Ва, б)';tittt'}'

(чькування).
4. уповноважена особа у разi виникнення пiдозри, або отрима.ннrt зatяв},l Ilt(UtO

насильства, булiнгу, жорстокого поводженнrl зi ,]л()буваt,lс,tt"l

освiти/працiвником лiцею, або якшо с реальна заI,роза iiot,tl вчи}lеLlt1,1

(вдома, з бокУ однолiткiв, з боку iнших), проводить зустрi,l iз особоt<l

стосовно якот с iнформацiя про жорстоке поводжеtlня, ""Yi*:з::
розговорити, встановитИ контакт, довiрливi сr,осунки та llада,гt,I емоtllиt{\

пiдтримку; проявити iHTepec, дружелюбнiсть, щирiсть, теtlJIо,г\I i симttат,irсt

постраждала особа мас вiд.tути, шо iT дiйсно чують i розr,r,tit<l,i,ь, У lrlltlttec

розмови, якщо особа пiдтверлжус факт жорстокого ll()l]()jl)KLrl{Il'l tI[,

насильства щодО.неТ, уповноваженiй особi необхiлно lз'ясуIlати r,epMiHl

подiй, якi вiдбувыIися, та отримати Тх опис,

5. Комiсiя з розгляду urпuдпiu насильства, булiнгу (uькування) у 7-леннlli

перiол з моменту отримання заяви проводить розслiдуванrrя, з'ясов\/с l]c

обставини та за резулътатами розслiдування rrриймас вiдповiлr-rе рiшrеrIllя ],i

надае рекоменДацiТ. За пiлсумками робоТи KclMiciT склала(]]'l,СЯ ГIро,гоко,ll,

6. Для прийняття рiшення та вживання вiдtповiдних захt-lдiв реагyt]аьlII

результати проведеногО розслiдуВання. узагаJ]ьНrоIотьсЯ нака,]()М дирек,гор

по навчальному закладу.

7. Якщо випадок цькування був одноразовим, питаннЯ з налагоJlжеI]tI

мiкроклiматУ в учнiвсокому середовишi ,га 
розв'я ]аIItlrI ttotltll"tii<i,

urpiryarbcf, У ,.i*uл лiцекl учасFIttкLlми сlсвiтнього пр()LIсс\,. Pe ll;tb tii

ро..пiлуuur"о ,u рiшення KoMiciT, директор лiцею }1.,вOдt,1,1l, до вi,цопt

постражДiulого. У випадКу, якщО постражДаJrий не погод)КУС1'l)Сrl з рiш-tенrlit

koMibii, директор лiцею повiдомляс про право звернутl4ся iз заявоtо д

органiв НацiональноТ полiuii Украiни,

.algý',a



' ##:.Yy:.::_:лlr_lт_l: то uе був булiнг,.а не одноразовий r<оrлфлiкl., тдиректор повiдомляе уповноваженi пiдроздiiли органiв НацiогtаltьtlоТУкраТни та Службу у справах дiтей.

lK,]", то
l tIojlll]Il

9. Уповноважена особа, або особа, яка iT замiнюе, BiJ\.(r\Ja, auo осоOа, яка tt замiнюе, вiдповiдно lto лlаказ\, llpoсклад KoMicii, згiдно з протоколом засiдання KoMicir. вiпппр.iпя". ,)аoMicil' вiдповiда(. за_{lr\/Lrl7l{(l\ )al

:H:::::,:,:::",:]:r:'_ 
За:Ла}IОВilIlI,1Х ЗztХОДiВ вiДновлеItllя ,I,il IIopNti].li llrrrij,

lй д.ltя учасникitзбулiнгу (цъкування).
10'Рiшення KoMiciI з розгляДУ Ви.,адкiв булiнгу ре€струс,l.ься в oKpeMONlyжурналi (паперовий вигляд) з оригiналамй пiдписi ycix iT членiв.11.Не залежно вiд рiшення комiЪii, керiвник закладу забезгtе,l!,r: BtlKoHa[IIlrlзаходiв длЯ надання соцiалъних та психолого-пелаl.оt,iчl-tих Il'cJlvl.ЗДОбУВачам освiти, якi вчинили бу.lliнг (чькування), стаJIи ио.,,';;;-;;;';;1;постраждали вiд нъого.

Заступник директора з ВР fiiHa ПРИСJI){I iz\


