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Порядок розгляду звернець
щодо проявiв булirlгу в

PiBHeHcbItoMy професiйrlому лiцеi
I. Загальнi полсlжен}trI

уш]иLI

запобiгання проявам булiнгу (чькування)
Рiвненського професiйного лiцею

2. I]еЙ Порядок розроблено вiдповiдно до Закону УкраТни кПро BHeceHHrI
змiн до деяких законодавчиХ aKTiB УкраТни щодо протидiТ булirrl,у (t{t,куванню)>>
ВiД l8 ГРУДНя 2018 р. Ns 2657-VIII, листа IVIiнiс,герства освiти i начки Укllаi'rtи
вiд29.12.2018 Jф1/9 _ 790 <Щодо органiзацii роботи у закладах освiги з плlтitlII,
запобiгання та протидiт домашньому насильствч та буiriнгу>, PeKoMeH,,tattir.t
MiHicTepcTBa осВiти i наукИ УкраТни для закладiв освiти ll{оlцо :}llcToc),BtlllItrI
норМ ЗаконУ УкраТнИ uПрО внесеннЯ змiн лО деякиХ законодавLIих аlt,гiв Украi'гlt,r
щодо протидii булiнгу (чькуванню))) (вiд 29.01,20l9 Nq1-1 liSSl),

3. У ЦЬОмУ Порядку TepMiH <булiнг> вживаеться у такому значенtti:

бУЛiНГ (uЬКУвання) - це дiяння (дiТ або бездiяльнiсть) учасникirз освiт,tlього
процесу, якi полягають у психологiчному, фiзичному. eKtllltlMi.tIIoMy,
сексуаJIЬномУ насильсТвi, У томУ числi iз застосVванI]ям засобiв елеI(троI{Iltl\
комунiкацiй, що вчиняються стосовно особи та (або) такою особоlо стосOt]tiо
iншиХ учасникiВ освiтцьогО процесу, внаслiдок чого могла бl,i,и чрI була
заподiяна шкода психiчriому або фiзичному здоров'ю потерпiлilго.

II. IIорядок поданlIя звернеlIь щодо прояву булirll.ч

1. Yci ЗДОбУВачi освiти, педагогiчнi працiвники закладу, батr,ки та iilшri
учасники освiтнього процесу повиннi обов'язково пtllзiдоми t,il лирек l,()par

навчального закладу про випадки булiнгу (чькування), yLlalctl}lKalvlи або
СВiДКаМИ ЯКОГО ВОНИ сТаЛи, або пiдозрюють про його вчиненнrt tlcl Il1,1ttlt)ltteнlllc)

до iнших осiб за зовнiшнiми ознакаIvIи, або про якi отримаJlи достовiрt-t),
iнформачiю вiд iнших осiб.

III. Розгляд звернень та повiдомлень з lIриводу ?корс.гOti()го
поводження з здобувачем освiт,и або загрози його BlIItllctltlrl

1. I]ей Порядок розроблено з метою впровад)кення ефективнOг() Mexat,ti,;M1,

в учнiвськоN.tу серелоrзиrtli



1. !ИРеКТОР ЗакЛаду освiти приймае повiдомлення щодо I]рояву булirrг1, i

НаК€ВОМ ПО ЗаКЛаДУ ОСвiти створю€ комiсiю з розгляду випа/lкiв булiнгу,
викладених у зверненнi (далi - Комiсiя).

2. ДО складУ KoMicii входятЬ керiвниК закJIаду, вiдповiдальний .за проr.и2liiо
Та ПРОфiЛаКТНКУ бУлiнгу по закладу освiти, педагогiчнi працiвнllки, баr.ьlси
постраждалого та булера, практичний психолог, соцiальний педагог..

3. Комiсiя працюе упродовж трьох дiб.

4. На засiданнЯ KoMicii (третьоТ лоби) розглядастьсЯ пита}I[Iя lt\одс)
встановЛення, чи мас мiсце факт проявУ булiнгу, LIи tle о.(rtора.зовlлй
конфлiкт або сварка.

5. Засiдання KoMiciT оформлюеться протоколом ( у п'яти ек]емtljIярах), яt<ийt

пiдписують yci члени KoMiciT, ба,гьки пос].раждалого ].i,t бl,лера, якtjмt
надаеться по одному екземпляру протоколу.

6. Незалежно вiд висновкiв KoMicii повiдомлення про iT роботу та протоI(оJI
засiданнЯ надаютьСя у СлуЖбу у справах дiтей та уповноваженi пiлрозлi-ци
органiв Нацiональноi полiцiТ УкраТни (ювенальна полiчiя).

7.,Якщо комiсiя визнала, що це був булiнг, ct не одноразовий кilнф.ltiк.г".t,сl
директор лiцею повiдомляс уповноваженi пiдроздiли оргаttiв [IlrцioHartbt;ol'
полiцii Украiни та Службу у справах дiтей.

8. особи, якi за результатами розслiдування с причетними до булiнгу, несуть
вiдповiдальнiстЬ вiдповiднО до частини другоТ ста,rтi 13 (B.tt,tHctlltli

правопоРушенЬ за статтеЮ 1734) Itолексу УкраIни про a;lMiгticтpa,t,tlBгli
правопорушення.

9. У раЗi, якщо Комigiя не квалiфiкуе випадок як булiнг (цьrсування), at

постражДалий не згодний з цим, то BiH може одразу звернутисL до оргагtiв
нацiональнот полiцiт Укратни iз заявою, про що керiвник заклад}. ocBiтtt btac
повiдомити постраждало го.

10. РiШеНня KoMicii рееструються в окремому }Курналi ресс,rрlацiТ pittteгtb
KoMicii З рОЗГляДу випадкiв булiнгу у Рiвнегrському професiй}lому .lrirteT.
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