
                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                       наказом  директора  Погорільського   

                                                                    ЗСО І-ІІІ ступенів від 17.06.2020 №48   

Порядок  реагування   на доведені випадки булінгу (цькування) 

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) в 

Погорільському ЗСО І-ІІІ ступенів 

       Алгоритм дій педагогічного колективу у разі виявлення ситуації 

боулінгу. 

       Якщо педагог або будь-який інший працівник школи став свідком 

булінгу,то незалежно від того, поскаржилась йому жертва чи ні, він повинен 

проінформувати про цей випадок керівництво навчального закладу. 

      Якщо педагог або будь-який інший працівник школи отримав усне або 

письмове звернення від дитини щодо жорстокого ставлення по відношенню 

до неї з боку однолітків, педагогів або інших осіб, то він повинен повідомити 

про це керівництво закладу. 

       Отримавши таке звернення, директор навчального закладу повинен 

скликати комісію з розгляду випадку булінгу та окреслити подальші дії. 

       До складу такої комісії можуть входити адміністрація навчального 

закладу, педагоги, психолог, соціальний педагог,батьки постраждалого та 

інші зацікавлені особи. 

       Якщо комісія кваліфікує випадок як булінг, а не одноразовий конфлікт, 

адміністрація навчального закладу повинна повідомити про це уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей. 

       У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждала 

сторона не згодна з цим висновком, то вона має право звернутися до органів 

Національної поліції України. 

     Забезпечити психологічний супровід здобувачів освіти, які постраждали 

від булінгу, стали його свідками або вчинили цькування. 

    Алгоритм дій педагогічних працівників щодо запобігання випадків 

булінгу в учнівському колективі. 

1. Усім членам шкільного колективу дотримуватись єдиної позиції, що 

насильство, цькування, дискримінація є неприйнятими та неприпустимими у 

міжособистісних спілкуванні. 



2.Класним керівникам та вчителям-предметникам цікавитися життям своїх 

вихованців, відслідковувати ситуації, щодо проявів 
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Процедура подання учасниками освітнього процесу 

заяв про випадок булінгу (цькування) та їх розгляд в Погорільському 

ЗСО І-ІІІ ступенів 

      Усі учасники освітнього процесу у разі виявлення випадків булінгу 

(цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про 

його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або 

про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, в обов’язковому 

порядку протягом дня повідомляють директора школи у письмовій формі – 

заява. 

     Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, 

що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою 

особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла 

бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю 

потерпілого (Стаття 173. Кодекс України про адмістративні 

правопорушення). 



          Типовими ознаками булінгу(цькування) є:  

- систематичність (повторюваність) діяння; 

- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі (за наявності); 

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної 

та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 

потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної 

ізоляції потерпілого. 

Оформлення, подання заяв (зразок додається). 

       

      Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. 

Виправлення не допускаються.У заяві необхідно вказати: 

- - прізвище, ім'я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, 

контактний телефон; 

- - навести розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу 

(цькування); 

- - зазначити дату подання заяви та підписати особисто. 

1. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні 

представники, працівники освітнього закладу та інші особи. 

 

 

 

 

 

 

 


