O Булінг

(цькування) - 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.

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо протидії булінгу (цькуванню)»
Внесені зміни до
O Кодексу України про адміністративні
правопорушення;
O Закону України «Про освіту».

Кодекс України
про адміністративні правопорушення

Типові ознаки
булінгу (цькування)

систематичність

дії або
бездіяльність
кривдника

наявність
сторін

Обов’язки керівника закладу освіти
(стаття 26 Закону України «Про освіту»)
O

1. Затвердження і оприлюднення плану заходів, спрямованих на

O

2. Розгляд заяв про випадки булінгу (цькування)

O

3. Видання наказу про проведення розслідування

O

4. Скликання
(цькування)

O

5. Вжиття відповідних заходів реагування

O

6.Забезпечення виконання заходів для надання соціальних та
психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили
булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу
(цькування);

O

7. Повідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної
поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу
(цькування) в закладі освіти.

запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

засідання

комісії

з

розгляду

випадків

булінгу

Забезпечення на веб-сайті
відкритого доступу
до такої інформації та документів:
O правила поведінки здобувача освіти в закладі

освіти;
O план заходів, спрямованих на запобігання та
протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
O порядок подання та розгляду (з дотриманням
конфіденційності) заяв про випадки булінгу
(цькування) в закладі освіти;
O порядок реагування на доведені випадки
булінгу (цькування) в закладі освіти та
відповідальність осіб, причетних до булінгу
(цькування)".

Здобувачі освіти
O Право на отримання соціальних та психолого-

педагогічних
послуг
як
особа,
яка
постраждала від булінгу (цькування), стала його
свідком або вчинила булінг (цькування)".
O Зобов’язані
повідомляти
керівництво
закладу освіти про факти булінгу (цькування)
стосовно здобувачів освіти, педагогічних
працівників, … інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу, свідком яких вони були
особисто або про які отримали достовірну
інформацію від інших осіб.

Педагогічні працівники
O Право на захист під час освітнього процесу від

будь-яких форм насильства та експлуатації, у
тому числі булінгу (цькування), дискримінації за
будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю
O Зобов’язані повідомляти керівництво
закладу освіти про факти булінгу (цькування)
стосовно здобувачів освіти, педагогічних,
працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу, свідком якого вони були
особисто або інформацію про які отримали від
інших осіб, вживати невідкладних заходів для
припинення булінгу (цькування)

Батьки
мають право:
O подавати керівництву або засновнику закладу
освіти заяву про випадки булінгу (цькування)
стосовно дитини або будь-якого іншого учасника
освітнього процесу;
O вимагати повного та неупередженого розслідування
випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або
будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
зобов’язані:
O сприяти керівництву закладу освіти у проведенні
розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
O виконувати рішення та рекомендації комісії з
розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі
освіти.

Психологічна служба
та соціально-педагогічний патронаж
O Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у
вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов
соціального середовища, забезпечує профілактику
та запобігання булінгу (цькуванню), надання
консультативної допомоги батькам, психологічного
супроводу здобувачів освіти, які постраждали від
булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили
булінг (цькування).
O Соціально-педагогічний
патронаж
здійснюється
соціальними педагогами

Доручення
1.Керівникам закладів загальної середньої освіти
забезпечити проведення широкої інформаційнороз’яснювальної роботи серед усіх учасників
освітнього процесу стосовно виконання вимог
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)»
та
відкритий
доступ
до інформації та документів щодо протидії булінгу.
Лютий-березень 2019 року
Постійно

