
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор   

Нововодолазького ліцею №1    

___________ О.В.Коваленко 

 28.02.2019 

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) в  Нововодолазькому ліцеї №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) в  Нововодолазькому ліцеї №1 Нововодолазької 

селищної ради Харківської області (далі – Порядок подання та розгляду заяв про 

випадки боулінгу (цькування) розроблений на виконання ст. 30 Закону України 

«Про освіту» відповідно до Рекомендацій для закладів освіти щодо застосування 

норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, Статуту 

Нововодолазького ліцею №1 Нововодолазької селищної ради Харківської області, 

інших нормативно-правових актів у цій сфері. 

2. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) та 

зміни до нього  затверджуються та вводяться в дію наказом директора ліцею. 

3. Дія Порядку подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) 

поширюється на всіх учасників освітнього процесу Нововодолазького ліцею               

№1. 

4. Директор ліцею забезпечує конфіденційність розгляду заяв про випадки 

булінгу (цькування) та  персональних даних усіх сторін конфлікту відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних».  

5. У випадку, якщо визначений Порядком подання та розгляду заяв про 

випадки булінгу (цькування), термін припадає на вихідний, святковий або інший 

неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого за ним 

робочого дня. 



 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ 

(ЦЬКУВАННЯ) 

1. Педагогічні, науково-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. 

Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до 

уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна 

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

(цькування). 

2. Повідомлення про випадок булінгу (цькування) подається у 

письмовому вигляді у формі заяви на ім’я директора ліцею. 

3. У заяві слід вказати  контактні дані особи, яка повідомляє про булінг 

(цькування),  джерело інформації про факт булінгу (цькування) – постраждалий 

чи свідок булінгу (цькування), підозра про його вчинення по відношенню до 

інших осіб за зовнішніми ознаками, достовірна інформація від інших осіб 

(вказати, яких саме). Також у заяві слід коротко описати дії   осіб, причетних до 

булінгу, та інші обставини факту булінгу (цькування), що змусили заявника 

звернутися з відповідною заявою та визначити тривалість таких дій у часі (як 

довго тривають, одноразовий факт чи дії носять системний характер).  

Примірний зразок заяви про випадок булінгу (цькування) наведено у 

додатку 1. 

4. Заява  про випадок булінгу (цькування) подається директору ліцею 

особисто або через секретаря. 

ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) 

1. Відповідно до   заяви про випадок булінгу (цькування)  директор 

ліцею видає упродовж доби з моменту надходження заяви про випадок булінгу 

(цькування) наказ про проведення розслідування, яким створює комісію з 

розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - Комісія) та скликає її засідання. До 



 

 

складу такої Комісії можуть входити педагогічні працівники, (у тому числі 

психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера  та інші  

зацікавлені особи. 

2. Комісія упродовж  однієї доби з моменту створення проводить 

розслідування факту булінгу (цькування) та приймає відповідне рішення. 

3.  Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. 

4. Рішення комісії упродовж доби з дня його прийняття доводиться до 

відома усіх учасників конфлікту. 

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

постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів 

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

постраждалого. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Додаток 1 

до Порядку подання та розгляду (з 

дотриманням конфіденційності) заяв 

про випадки булінгу (цькування) в  

Нововодолазькому ліцеї №1 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області 

(пункт 3 розділу ІІ) 

 

Примірний зразок заяви про випадок булінгу (цькування) 
 

 Директору  

Нововодолазького ліцею №1  

Коваленку О.В. 

_________________________________, 
                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

Проживаю: смт Нова Водолага, вул. 

__________________________, буд.___ 

Тел. ______________________ 

Заява 

 

Я, ___________________________________, повідомляю, що мій син                                                

                                       (прізвище, ім’я, по батькові)  

(донька), __________________________________, учень (учениця) _____ класу 

                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

Нововодолазького ліцею №1, став (стала) жертвою булінгу (цькування) з боку 

його однокласника (однокласниці) ______________________________________.  

                                                                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

Вказані здобувачі освіти на кожній перерві  ображали мою дитину   

____________________________________________________________________, 

через що моя дитина відмовляється ходити до закладу загальної середньої освіти. 

Прошу Вас вжити відповідних заходів для припинення булінгу (цькування)  

мого сина (доньки), учня (учениці) _____ класу, 

_____________________________________. 

                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

Дата                                                                                  Особистий підпис 


