
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) та порядок реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) у ДПТНЗ "Свеський професійний аграрний ліцей" 
 

1. Із метою створення безпечного освітнього середовища в ліцеї здобувачі 

освіти, педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу 

зобов’язані повідомляти директора ліцею про випадки 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.  

Якщо здобувач освіти потерпів від булінгу (цькування) або став його 

свідком, передусім він може розказати про це батькам, класному 

керівнику/майстру в/н групи, викладачам, іншим працівникам ліцею, 

практичному психологу, заступникам директора, безпосередньо директору.  

Якщо педагогічний або інший працівник ліцею став свідком булінгу, він 

має повідомити директора ліцею незалежно від того, чи поскаржилась йому 

жертва булінгу чи ні.  

2. Відповідна особа (здобувач освіти, його батьки, особи, які їх замінюють, 

або педагогічний працівник) подає заяву за формою (додаток 1).  

3. Директор розглядає заяву в день її подання та видає рішення про 

проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб та термінів.  

4. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування).  

5. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор 

створює наказом комісію з розгляду випадків булінга (цькування) (далі – 

Комісія) та скликає засідання. До складу Комісії можуть входити педагогічні 

працівники (у тому числі психолог), батьки постраждалого та булера, директор 

ліцею, та інші заінтересовані особи.  

6. Якщо комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий 

конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то 

директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної 

поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.  

7. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 

постраждалий не згодний із цим, то він може звертатися до органів 

Національної поліції України із заявою, про що директор ліцею має повідомити 

постраждалого.  

8. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, оформлюються 

протоколом, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх 

членів Комісії.  

9. Потерпілий чи його представник можуть відразу звертатися до 

уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна 

поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу 

(цькування).  

10. За будь-якого рішення Комісії директор ліцею:  

 вживає заходів щодо припинення випадків булінгу (цькування);  

 організовує роботу практичного психолога зі здобувачами освіти, які 

постраждали від булінгу (цькування), та особами-булерами;  

 проводить роз’яснювальну роботу з батьками та іншими учасниками 

освітнього процесу із запобігання, протидії негативним наслідкам булінгу 

(цькування).  

 



Додаток 1  

 

Директору  

ДПТНЗ «Свеський професійний 

аграрний ліцей» 

Т. РОДИТЕЛЕВІЙ 

___________________________,  
(прізвище та ініціали заявника) 

який(яка) мешкає за адресою 

___________________________,  

тел._______________________  
 

 

 

Заява 

 

Повідомляю Вас, що проти __________________, який (яка) є здобувачем 

освіти (викладачем) ліцею здійснюються систематичні дії, які можуть бути 

класифіковані як булінг (цькування). Прошу розібратися з ситуацією, що 

склалася.  

Готовий надати інформацію щодо цих випадків.  

 

 

__________                                                                         __________  
          (дата)                                                                                                                                 (підпис) 


