
 

 

Процедура  

подання учасниками освітнього процесу заяви про видатки булінгу 

(цькування) в закладі освіти 

                 Усі учасники освітнього процесу у разі виявлення випадків булінгу  (цькування), 

учасниками або свідками якщо 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 повідомити директора 

ліцею у письмовій формі (заява).  

           Оформлення заяви 

                  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. 

Порядок 

регулювання на доведені випадки булінгу(цькування) в закладі освіти   та 

відповідальність осіб, причіпних до булінгу  (цькування). 

1.     У день подання заяви видається наказ у закладі освіти  про проведення розслідування із 

визначенням уповноважених осіб. 

2.     Створюється комісія з розгляду випадку  булінгу (далі комісія) зі складу педагогічних 

працівників( в тому числі психолог, соціальний педагог, батьків постраждалого та булера, 

директора ліцею) та скликається засідання. 

3.      Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення.  

3.1. Якщо Комісія визначає, що це булінг (цькування) а не одноразовий конфлікт чи сварка, 

тобто відповідні  дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважений 

підрозділ органу Національної поліції України (ювенальна превенція) та служба у 

справах дітей 

3.2. Якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а  постраждалий  не згоден з 

цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою. 

4.       Рішення Комісії реєструється  в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з 

оригіналами підписів усіх членів Комісії. 

5.      Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності, спостерігачі  зобов’язані  

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування ) в 

закладі освіти. 

           



 

 

 

Зразки   заяв про випадки булінгу (цькування)  

 

                                                                                             Директору ЗПЕЛ  

                                                                                         Єльцовій О.М. 

________________________________________________ 

                                                                                                   (прізвище, ім’я  по батькові заявника) 

                                                             

                                                                 який (яка) проживає за адресою: 

                                                     ________________________________________________ 

                                                                ________________________________________________ 

                                                            (адреса фактичного місця проживання) 

                                                                 

                                                                 Контактний телефон______________________________ 

  

Заява 

 Повідомляю, що я (мій одногрупник, товариш, учень училища, приятель по 

гуртожитку або Петренко Олег з групи (вказати якій) піддаються знущанням 

(систематичному цькуванню, приниженню, образам  тощо). 

Опис ситуації, та конкретні факти.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Прошу розібратися в ситуації. 

 

________________                        _________________                        __________________ 

(Дата)                                                        (Підпис)                                                          (ПІБ)                     

 

 

 

 

                                                                


