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Деякi питання реагування на випадки булiнгу
(цькування) та застосування заходiв виховного

впливу в закладах освiти
Вiдповiдно до абзацу дев'ятого частини першоТ cTaTTi 64 3аконч УкраТни "Про
освiтv", згiдно з п)/нктом 8 Положення про MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни,
3атвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 2014 року N

630 (iз змiнами), з lйетою створення безпечного освiтнього середовища в закладах
освiти

НАКАЗУЮ:
1. 3атвердити TaKi, lло додаються:
1) Порядок реаryвання на випадки булiнry (цькування);

2) Порядок застосчвання заходiв виховного впливч.

2. flиректораry iнlпюзивноТ та позашкiльноТ освiти (Хiврич В. В.) забезпечити
подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну
реестрацiю до MiHit]TepcTBa юстицiТ УкраТни.

3. Щей наказ набирiае чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
4. Контроль за викOнанням цього наказу покласти на заступника MiHicTpa Мандзiй
л. с.

MiiHicTp

ПОГОДЖЕНО:

В. о. ВиконаIЕчого директора

Асоцiацii lиiст УкраiЪи

Уповноважеlпий Президента

УкраiЪи з прав дитини

N 1б4б

Г. Новосад

В. В. Сидоренко

М. l{улеба



Керiвникl CeKpeTapiary

Уповноваж:еного BepxoBHoi
Ради Украiilи з прав людини

Голова ]Нацiональноi

полiц;ii Украiни

MiHicTp ч/льтури, молодi

та спорту Украiни

MiHicTp Bнyтpimнix справ УкраiЪи

MiHicTp охорони здоров'я Украiни

MiHicTp соцiалыпоi полiтики УкраiЪи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcтBit освiти i науки УкраТни

28 грудня 2019 porry N'l646
3ареестровано
в MiHicTepcTBi юстtлцiТ УкраТни

03 лютого 2020 р. ;за N 111134394

порядок

Л. Левшун

I. Клименко

В. Бородянський

А. Аваков

з. Скалецька

ю. Соколовська

реагування на випадки булiнгу (цькування)
l. 3агальнa положення

'1. L{ей Порядок вl4значае механiзм реаryвання на випадки булiнry (цькування) в

3акладах освiти Bcix типiв i форм власностi, KpiM тих, якi забезпечують здобуття
освiти дорослих, у тому числi пiслядипломноТ освiти.
2. Термiни, використанi у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:
КРивдНик (булер) - учасник освiтнього процесу, в тому числi малолiтня чи
неповнолiтня особа, яка вчиняе булiнг (цькування) щодо iншого учасника
освiтнього процес},;

потерпiлий (жертвiа булiнry) - учасник освiтнього процесу, в тому числi малолiтня
чи неповнолiтня ос;оба, щодо якоТ було вчинено булiнг (цькування);

спостерiгачi - свiдки та (або) безпосереднi очевидцi випадку булiнry (цькування);
СТОРОНИ бУлiнгУ (цькування) - безпосереднi учасники випадку: кривдник (булер),
потерпiлий (жертва булiнry), спостерiгачi (за наявностi).
]ншi термiни вжуlваються у значеннях, наведених у 3аконах УкраТни "Про
ocвiry", "Про соцi;tльнi послуги", "Про соцiальну роботу з сiм'ями. дiтьми та
молоддю", "про забезпечення рiвних прав та мо>tсlивостей жiнок i чоловiкiв", "про
засади запобiганняl та протидiт дискримiнацiт в ykpaTHi",

3. Проявами, якi мо)цуть бути пiдставами для пiдозри в наявностi випадку булiнгу
(цькування) учасника освiтнього процесу в закладi освiти, е:



зaMKHyTicTb, тривс)жнiсть, страх або, навпаки, демонстрацiя повноТ вiдсутностi

страху, ризикованаl, зухвала поведiнка;

неврiвноважена поведiнка;

агресивнiсть, напаjци лютi, схильнiсть до руйнацiТ, нищення, насильства;

рiзка змiна звичноТ для дитини поведiнки;

уповiльнене мислення, знижена здатнiсть до навчання;

вiдлюдкуватiсть, у}lикнення спiлкування ;

iзоляцiя, виключення з групи, небажання iнших учасникiв освiтнього процесу
спiлкуватися;

занижена самооцiнка, наявнiсть почуття провини;

поява швидкоТ втопллюваностi, зниженоТ спроможностi до концентрацiТ уваги;
демонстрацiя стра;ry перед появою iнших учасникiв освiтнього процесу;
схильнiсть до пропуску навчальних занять;
вiдмова вiдвiдуватl4 заклад освiти з посиланням на погане самопочуття;

депресивнi стани;

аутоагресiя (самоушкодження) 
;

суIцидальнi проявиt;

явнi фiзичнi ушкодження та (або) ознаки поганого самопочутrя (нудота, головний
бiль, кволiсть тощо);

намагання приховаLти тр?вми та обставини iX отримання;

скарги дитини на iбiль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення
особистих речей; вимагання особистих речей, 'lЖi, грошей; жести, висловлювання,
прiзвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (iнтимного) харакгеру
або iнших вiдомостей, якi особа бажае зберегти в таемницi;
наявнiсть фото-, вiдео- та аудiоматерiалiв фiзичних або психологiчних знуцlань,
сексуал ьного (iнтиппного) змiсry;
наявнi пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.
4. До булiнry (цьку,з2rrя) в заltладах освiти належать випадки, якi вiдбуваються
безпосередньо в п;эимiщеннi зашаду освiти та на прилеглих територiях (вшючно з
навчальними приппiщеннями, примiщеннями для занять спортом, проведення
заходiв, коридор€lми, роздягальнями, вбиральнями, душовими кiмнатами,

цальнею тощо) та (або) за межами закладу освjти пiд час заходiв, передбачених
освiтньою програмOю, планом роботи закладу освiти, та iнших ocBiTHix заходiв, що
органiзовуються за згодою керiвника закладу освiти, в тому числi дорогою до (iз)

закладу освiти.

Ознаками булiнгу (цькування) е систематичне вчинення учасниками освiтнього
процесу дiянь стосовно малолiтньоТ чи неповнолiтньоТ особи та (або) такою
особою стосовно iнших учасникiв освiтнього процесу, в тому числi iз

застосуванням засобiв електронних комунiкацiй, а саме:



умисне позбавлення'|Жi, одяry, коштiв, документiв, iншого майна або мохtлtивостi

користуватися ними, перешкоджання в отриманнi ocBiTHix послуг, примушування

до працi та iншi правопорушення економiчного характеру;

словеснi образи, погрози, у тому числi lлодо TpeTix осiб, приниження,

переслiдування, залякування, iншi дiяння, спрямованi на обмеження

волевиявлення оссlби;

будь-яка форма небажаноТ вербальноТ, невербальноТ чи фiзичноi поведiнки

сексуального характеру, зокрема принизливi погляди, жести, образливi рухи тiла,

прiзвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаноТ фiзичноТ поведiнки, зокрема ляпаси, стусани,
штовхання, lлипанt{я, шмагання, кусання, завдання ударiв;
iншi правопорушення насильницького харакгеру.

5. Суб'ектами реагування у разi настання випадку булiнry (цькування) в заrоадах
освiти (далi - суб'екти реаryвання) е:

служба ocBiTH ього омбудсмена;
служби у справах д,iтей;

центри соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi;

органи мiсцевого сi]моврядування ;

керiвники та iншi працiвники зашадiв освiти;

засновник (засновники) зашадiв освiти або уповноважений ним (ними) орган;

територiальнi оргаttи (пiдроздiли) НацiональноТ полiцii Украiни.

Суб'екги реаryвання на випадки булiнry (цькування) в заrсrадах освiти дiють в

межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6. Суб'екги реаryваrння здiйснюють заходи, спрямованi на запобiгання та протидiю

булiнry (цькуванню) в закладах освiти згiдно з Планом заходiв, спрямованих на

запобiгання та протидiю булiнгу (цькуванню) в заrсrадах освiти, затвердженим

центральним органом виконавчоТ влади у сферi освiти i науки.

7. Педагогiчнi (науl(ово-педагогiчнi) та iншi працiвники закладу освiти у разi, якщо

вони виявляють булiнг (цькування), зобов'язанi:

вжити невiдtсладни)( заходiв для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомоry та викликати бригаду екстреноТ (швидкоI)

медичноТ допомоги для надання екстреноI медичноТ допомоги;
звернутись (за потреби) до територiальних органiв (пiдроздiлiв) НацiональноТ
полiцiТ Украiни;

повiдомити KepiBHllкa закладу освiти та принаймнi одного з батькiв або iнших

законних представникiв малолiтньоТ чи неповнолiтньоТ особи, яка стала стороною
булiнry (цькування).

ll. Поданнjя заяв або повiдомлень про випадки булiнгу
(цькування) в закладi освiти



1. УЧаСники осtзiтнього процесу можуть повiдомити про випадок булiнгу
(ЦЬКУвання), стороною якого вони стали або пiдозрюють про його вчинення
стосовно малолiтньо[ чи неповнолiтньот особи та (або) такою особою стосовно
iНШИХ Учасникiв освiтнього процесу або про який отримали достовiрну iнформацiю,
керiвника заклад\/ освiти або iнших суб'ектiв реаryвання на випадки булiнгу
(цькування) в заrиадах освiти.
У закладi освiти заяви або повiдомлення про випадок булiнry (цькування) або
пiдозру щодо його вчинення приймае керiвник закладу.
повiдомлення Mo>rqyTb бути в уснiй та (або) письмовiй формi, в тому числi iз
застосуван ня м зас:обiв електрон ноТ комун i ка цiТ.

2, Керiвник 3акладlу освiти у разi отримання заяви або повiдомлення про випадок
булiнгу (цькуванняr):

невiдшадно у стt)ок, |ло не перевищуе однiет доби, повiдомляе територiальний
ОРГаН (ПiДРОЗдiл) НацiональноТ полiцiТ УкраТни, принаймнi одного з батькiв або
iнших 3аконних представникiв малолiтньоi чи неповнолiтньот особи, яка стала
стороною булiнгу (цькування);

за потреби викликае бригаду екстреноТ (швидкоI) медичноТ допомоги для надання
екстреноТ медичнсlТ допомоги ;

повiдомляе служб,у у справах дiтей з метою вирiшення питання щодо соцiального
3ахисту малолiтньоТ чи неповнолiтньоТ особи, яка стала стороною булiнгу
(цькування), з'ясуtзання причин, якi призвели до випадку булiнry (цькування) та
вжиття заходiв для усунення таких причин;
повiдомляе центр соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi з метою здiйснення
оцiнки потреб cTopliH булiнгу (цькування), визначення соцiальних послуг та методiв
соцiальноТ роботи, забезпечення психологiчноТ пiдтримки та надання соцiальних
послуг;

скликае засiдання KoMiciT 3 ро3гляду випадку булiнгу (цькування) (далi - комiсiя) не
пiзнiше нiж упродо]вж трьох робочих днiв з дня отримання заяви або повiдомлення.

llI. Скгlад KoMiciT, права та обов'язки iT членiв
'1. Сшад KoMiciT затверрlryе наказом керiвник закладу освiти.
Комiсiя виконуе своТ обов'язки на постiйнiй ocHoBi.
2. Склад KoMiciT формуеться з урахуванням основних завдань KoMiciT.

комiсiя складаеться з голови, засryпника голови, секретаря та не менше нiж п'яти
iT членiв.

,ЩО СШlаДУ KoMiciT в.ходять педагогiчнi (науково-педагогiчнi) працiвники, у тому числi
пракгичниЙ психолоГ та соцiальнИй педагог (за наявностi) заrсrаду освiти,
представНики слухlби у спраВах дiтеЙ та центрУ соцiальних служб для ciM'T, дiтей
та молодi,

,що участi в засiд;аннi koMiciT за згодою залучаються батьки або iншi законнi
представники малlэлiтнiх або неповнолiтнiх cTopiH булiнгу (цькування), а також



мохryть з?л}чэтиоя сторони булiнry (цькування), представники iнших суб'ектiв

реаryвання на випiадки булiнry (цькування) в закладах освiти.

3. Головою KoMiciT е керiвник закладу освiти,

Голова KoMiciT органiзовуе iT робоry i вiдповiдае за виконання покладених на

комiсiю завдань, головуе на iT засiданнях та визначае перелiк питань, lло

пiдлягають розгляllу.
Голова KoMiciT визначае функцiональнi обов'язки кожного члена KoMicii, У разi
вiдсутностi голови KoMiciT його обов'язки виконуе заступник голови KoMiciT,

У разi вiдсутностi голови KoMiciT та засryпника голови KoMiciT обов'язки голови

KoMiciT виконуе один iз членiв KoMiciT, який обираеться комiсiею за поданням iT

секретаря,

У разi вiдсутностi сещретаря KoMiciT його обов'язки виконуе один iз членiв KoMiciT,

який обираеться зil поданням голови KoMiciT або засryпника голови KoMiciT,

4. Секретар KoMiciT забезпечуе пiдготовку проведення засiдань KoMicil та

матерiалiв, що пi,цлягають розгляду на засiданнях KoMiciT, ведення протоколу

засiдань KoMiciT.

5. Член KoMiciT мае право]

ознайомлюватися з матерiалами, lло стосуються випадку булiнгу (цькування),

брати участь у Тх перевiрцi;

подавати пропозиLliТ, Еисловлювати власну думку з питань, lло розглядаються;
брати участь у прийнятгi рiшення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку усно або письмово;

вносити пропозицii' до порядку денного засiдання KoMicii.

6. Член KoM]ciT зобов'язаний:

особисто брати учitсть у роботi KoMiciT;

не розголошувати cTopoHHiM особам вiдомостi, lло стали йому вiдомi у зв'язку з

участю у роботi кtэмiсiТ, i не використовувати Тх у своiх iHTepecax або iHTepecax

TpeTix осiб;

виконувати в межiех, передбачених законодавством та посадовими обов'язками,

доручення голови lKoMiciT;

брати участь у голlэсуваннi.

lV. Порядок роботи KoMiciT
'1. Метою дiяльностi KoMiciT е припинення випадцу булiнry (цькування) в закладi

освiти; вiдновлення та нормалiзацiя cTocyHKiB, створення сприятливих умов для
подальшого здобу,ггя освiти у групi (класi), де стався випадок булiнry (цькування);

з'ясування причин, якi призвели до випадку булiнry (цькування), та вжиття заходiв

для усунення таки]х причин; оцiнка потреб cTopiH булiнгу (цькування) в соцiальних
та психолого-педаl-огiчних послугах та забезпечення таких послуг.

2. fliяльнiсть KoMiciT здiйснюеться на принципах:

законностi;



верховенства права;

поваги та дотримаF{ня прав i свобод людини;
неупередженого ставлення до cTopiH булiнry (цькування);

вiдкритостi та прозоростi;

конфiденцiйностi Tie захисry персональних даних;
невiдкладного peatyBaH ня ;

комплексного пiдхс)ду до розгляду випадку булiнгу (цькування);

нетерпимостi до бу,лiнгу (цькування) та визнання його суспiльноТ небезпеки.
Комiсiя у своIй дiяльностi забезпечуе дотримання вимог 3aKoHiB Украiни "Про
iнформацiю", "Про захист персональних даних".
3.До завдань KoMic;iT належать:

збiр iнформацiт ш,одо обставин випадку булiнry (цькування), зокрема пояснень
cTopiH булiнгу (цьк:ування), батькiв або iнших законних представникiв малолiтнiх
або неповнолiтнiх cTopiH булiнгу (цькування); висновкiв практичного психолога та
соцiального педаг(lга (за наявностi) закладу освiти; вiдомостей слуrкби у справах
дiтей та центру соtцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi; експертних висновкiв
(За НаявнОСтi), ЯКЩr9 у результатi вчинення булiнгу (цькування) була завдана шкода
психiчному або Qэiзичному здоров'ю потерпiлого; iнформацiТ, збереженоТ на
технiчних засобах чи засобах електронноi комунiкацiТ (lHTepHeT, соцiальнi мережi,
повiдомлення тощо); iншоТ iнформацii, яка мае значення для об'екгивного розгляду
заяви;

ро3гляд та аналiз зiбраних матерiалiв lлодо обставин випадку булiнry (цькування)
та приЙняття рiшrэння про наявнiсть/вiдсугнiсть обставин, шо об/рунтовують
iнформацiю, зазна.lену у заявi.

У разi прийнятгя рiшення комiсiею про наявнiсть обставин, цlо об/рунтовують
iнформацiю, зазна,чену у заявi, до завдань KoMiciT також належать:
оцiнка потреб cTo;riH булiнry (цькування) в отриманнi соцiальних та психолого-
педагогiчних послу,г та забезпечення таких послуг, в тому числi iз залученням

фахiвцiв служби у справах дiтей та центру соцiальних служб для ciM'T, дiтей та
молодi;

ви3начення причин булiнry (цькування) та необхiдних заходiв для усунення таких
причин;

ви3начення заходitз виховного впливу lлодо cTopiH булiнгу (цькування) у групi
(t<лtасi), де стався випадок булiнгу (цькування);

монiторинг ефекгивностi соцiальних та психолого-педагогiчних послуг, заходiв з

УсУнення причин булiнгу (цькування), заходiв виховного впливу та кореryвання (за

потреби) вiдповiднtJtх послуг та заходiв;
надання рекомендацiй для педагогiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв
3акладу освiти lло/]о доцiльних методiв здiйснення освiтнього процесу та iнщих



3аходiв з малолi,гнiми чи неповнолiтнiми сторонаlии булiнгу (цькування), i'хнiми
батьками або iншt,лми законними представниками;
надання рекомен.цацiй для батькiв або iнших законних представникiв малолiтньот
чи неповнолiтньоi особи, яка стала стороною булiнгу (цькування).
4. Формою роботt,l KoMiciT е засiдання, якi проводяться у рiазi потреби, ,Щату, час i

мiсце проведення засiдання KoMiciT визначае iT голова.
5. 3асiдання KoMic;iT е правоможним у разi участi в ньому не менш як двох третин ii'
складу.

6. Секретар KoMicii' не пiзнiше вiсiмнадцятоi' годин и f|ня, що передуе дню засiдання
koMiciT, повiдомляо членiв koMiciT, а також заявника та iншуlх заiнтересованих осiб
про порядок денний запланованого засiдання, дату, час i мiсце його проведення, а
такоЖ надае/надсl4лае членам KoMicii'Ta зазначеним особапл необхiднi матерiали в
електронному або паперовому виглядi.
7, Рiшення з питань, що розглядаються на засiданнi KoMiciT, приймаються шляхом
вiдкритого голосування бiльшiстю голосiв вiд затвердженого складу KoMicil'. У разi
рiвного розподiлу голосiв голос голови KoMiciT о вирiltlальниt\4.
В. Пiд час проведення засiдання KoMicil'ceкpeтap KclMiciT веде протокол засiдання
KoMicit за формою згiдно 3 додатком до цього Порядку, що сlформлюеться наказом
KepiBH и ка закладу освiти.
9. особи, залучсlнi до участi в засiданнi KoMici'i, зобов'язанi дотримуватись
принципiв дiяльностi KoMiciT, 3окрема не розгоJ,lошува,ти cTopoHHiM особам
вiдомостi, що стали Тм вiдомi у зв'язку з уч€lстю у роботi KoMicii', i не
використовувати i)< у cBoi'x iHTepecax або iHTepecax TpeTix осiб.
особи, залученi до участi в засiданнi koMiciT, пiд час засiдангtя koMiciT мають право:
ознайомлюватися з матерiалами, поданими на розгляд KoMiciT;

ставити питання по cyTi розгляду;
подавати пропо3ицiТ, висловлювати власну думку з питань, Lцо розглядаються.
10. Голова KoMiciT i]оводить до вiдома учасникiв освir,нього процесу рiшення KoMicij'
згiдно 3 протоколом засiдання та здiйснюе контроль зlа TxHiM виконанням.
11. СтроК розглядУ комiсiоЮ заявИ або повiдомлення про випадок булiнгу
(цькування) в заклiадi освiти та виконання нею свотх завдань не мае перевищувати
десяти робочих днiв iз дня отримання заяви або повiдомлення керiвником закладу
освiти

v. 3апобiгання та протидaя булiнry (цькуванню) в закладa
освiти

1. ,Щiяльнiсть lлодо запобiгання та протидiТ булiнry (цькуванню) в закладi освiти мае
бути постiйним системним процесом, спрямованим на:
ви3начення та реалiзацiю необхiдних заходiв, способiв i методiв запобiгання
виникненню булiнгу (цькування) та (або) потенцiйних ризикiв його виникнення;
виявлення булiнгу r[цькування) та (або) потенцiЙних рl4зикiв його виникнення;



визначення та реалiзацiю необхiдних заходiв, способiв i методiв вирiшення
сиryацiй булiнгу (цькування) таlабо усунення потенцiйних ризикiв його виникнення.

2, ,Щiяльнiсть щод,с запобiгання та протидiТ булiнry (цькуванню) в закладi освiти
/рунтуеться на пруlнципах:

недискримiнацiТ за будь-якими ознаками;

ненасил ьн и цькоi поведi н ки в м iжособистiсн их стосун ках;

партнерства та пiдтримки мiж педагогiчним (науково-педагогiчним) колективом
3акладу освiти i батьками (законними представниками) малолiтнього чи

неповнолiтнього здlобувача освiти ;

особистiсно-орiентованого пiдходу до кожноТ дитини;

РО3ВИтlry соцiальнс)го та емоцiйного iнтелешу учасникiв освiтнього процесу;
гендерноТ piBHocTi;

Участi учасникiв освiтнього процесу в прийнятгi рiшень вiдповiдно до положень
законодавства та )/становчих документiв закладу освiти.
3. 3авданнями дilальностi щодо запобiгання та протидiТ булiнry (цькуванню) в

закладi освiти е:

СТвОреННя безпечного освiтнього середовища в закладi освiти, lцо включае
психологiчну та фiзичну безпеку учасникiв освiтньоrо процесу;
вИ3начення стану, причин i передумов поширення булiнгу (цькування) в зашrадi
освiти;

пiдвищення рiвня поiнформованостi учасникiв освiтнього процесу про булiнг
(цькування);

формування в 1/часникiв освiтнього процесу нетерпимого ставлення до
насильницьких моделей поведiнки, усвiдомлення булiнry (цькування) як
порушення прав лнэдини;

3аохочення Bcix учасникiв освiтнього процесу до активного сприяння запобiганню
булiнry (цькуванню).

4, .Щiяльнiсть щодс> запобiгання та протидiТ булiнгу (цькуванню) в зашадi освiти
вiдображаеться в планi заходiв, спрямованих на запобiгання та протидiю булiнry
(цькуванню) в заtсtiадi освiти (далi - План).

Розроблення, затв(эрдження та оприлюднення Плану забезпечуе керiвник закладу
освiти в межах над,аних йому повноважень щодо створення безпечного освiтнього
СеРедовища в закладi освiти, вiльного вiд будь-яких форм насильства та

дискримiнацiТ, в то]йу числi булiнгу (цькування).

Планування вiдповiдних заходiв здiйснюеться за результатами монiторинry стану
освiтнього середовища в заt<лlадi освiти.
3апланованi заходl,t повиннi :

спрямовуватись Hit задоволення потреб окремого закладу освiти у cTBopeHHi

безпечного освiтнього середовища;
мати вимiрюванi псlказники ефекивностi;



залучати Bcix учасl{икiв освiтнього процесу.

План розробляеться до початку навчального polry. Протягом навчального року
керiвник закладу сlсвiти забезпечуе проведення монiторинry (за потреби, але не

рiдше одного разу на пiврiччя) ефекгивностi виконання Плану та внесення (за

потреби) до нього ;змiн,

3апланованi заходи можуть вiдбуватись у будь-якiй формi: зустрiчi, бесiди,
консультацiТ, лекцiТ, круглi столи, тренiнги, тематичнi заходи, конкурси, спiльнi
перегляди та обговорення тематичних вiдеосюжетiв, лiтературних TBopiB,

iгор таматерiалiв 3Ml, особистого досвiду, запрошення гостей, у формi рольових
iнших органiзацiйнtлх формах.
5. До заходiв, спрямованих на запобiгання та протидiю булiнгу (цькуванню) в

закладi освiти, належать заходи lлодо:

органiзацi'[ належних заходiв безпеки вiдповiдно до законодавства (пост охорони,
вiдеоспостереженFlям за мiсцями загального користування тощо);

органiзацiТ безпечного корисryвання мережею lHTepHeT пiд час освiтнього процесу;

контролю за вик(}ристанням засобiв електронних комунiкацiй малолiтнiми чи

неповнолiтн]ми здсlбувачами освiти пiд час освiтнього процесу;

ро3витку соцiального та емоцiйного iнтелекцl учасникiв освiтнього процесу,
зокрема:

розумiння та сприЙiняття цiнностi прав та свобод людини, вмiння вiдстоювати своТ

права та поважати права iнших;

розумiння та спричiняття принципiв piBHocTi та недискримiнацiТ, поваги до гiдностi
людини, толерантностi, соцiальноТ справедливостi, доброчесностi, вмiння
втiлювати iх у влаонi плоделi поведiнки;

здатностi поперед)кувати та розв'язувати конфлiкги ненасильницьким шляхом;
вiдповiдального ставлення до своТх громадянських прав i обов'язкiв, пов'язаних з

участю в суспiльному життi;

здатностi визначати, формулювати та арryментовано вiдстоювати власну позицiю,

поважаючи вiдмiньti вiд власних думки/позицiТ, якu.lо вони не порушують прав та
гiдностi iнших осiб;

здатностi критично аналiзувати iнформацiю, розглядати питання з рiзних позицiй,

приймати об/рунтованi рiшення;
здатностi до комlунiкацiТ та вмiння спiвпрацювати для розв'язання рiзних
суспiльних проблелл, зокрема шляхом волонтерськоТ дiяльностi тощо;
пiдвищення рiвня сlбiзнаностi учасникiв освiтнього процесу гlро булiнг (цькування),

порядок реагування на випадки булiнгу (цькування)його причини та
тощо;

створення в закладli освiти культури, що /рунтуеться на нетерпимостi до будь-яких

форм насильства та дискримiнацiТ, в тому числi булiнгу (цькування).

наслiдки,



Генеральний дlлректор директораry
iнклюзивноiта позашкiльноi освiти В. Хiврич

,Щодаток

до Порядку реагування на випадки булiнгу (цькування)

(пункт В роздiлу lV')

ПРОТОКОЛ N

засiдання KoMiciT з розгляду випадкiв булiнгу (цькування)

(Найменування зЕlкладу освiти)
ll ll 20_р. Час_год_хв
Пiдстава:

(вiд кого i коли надiйшло заlIва або повiдомлення про випадок булiнгу
(цькування)

(стислий змiст зzuIви або повiдомлення)

N:

Iншi особи (__ осiб):



. Затвердження Порядку денного засiдання

Розгляд питань Порялку денного засiданняl

СЛУХАЛИ:



потреби cTopiн булiн.гу

III. Ухва_тlили рiшення про2

(чькування) в соцiальних та психолого-педагогiчних послугах

(опис вiдповiдних послуг та вiдповiдальнi за ix надання)

усунення причин булiнгу (цькування)заходи

заходи виховного

рекомендацii для педагогi

методiв здiйснення ocBi

булiнгу (чькування), i.

впливу

(опис заходiв та

cTopiH

за ix виконання)

(цькрання)
вiдповiдальнi

булiнгу

(опис заходiв та вiдповiдальнi за ix виконання)

(науково-педагогiчних) працiвникiв закладу освiти щодо доцiльних
процесу та iнших заходiв з маrrолiтнiми чи неповнолiтнiми сторон€}ми

iми батьками або iншими законними представниками

рекомендацiй)

рекомендацii для

яка

батькiв або iнших

стала

(опис peкoмeнl

законних представникiв

стороною

i суб'ектiв призначення цих

малолiтньоi чи неповнолiтньоi особи,

булiнгу (чькування)

(опис рекомендацiй i суб'ектiв призначення цих

рекомендацiй)

голова koMicii

Секретар

l

2

Роздiл II доповнюеться lэкрФмими сторiнками.

Роздiл III доповнюеться окремими сторiнкаtvtи.

для


