ЗАТВЕРДЖУЮ
імназії №48
^ { ^ М а р іа н н а БОСЕНКО
02 вересня 2019 року

Порядок
реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в гімназії та
відповідальність осіб, причетних до булінгу
1.

Здобувані освіти та вчителі зобов’язані повідомляти адміністрацію

гімназії про випадки цькування (булінгу), якщо вони були його безпосередніми
свідками чи про які отримали достовірну інформацію.
2.

Письмові заяви (з дотриманням конфіденційності) про випадки

цькування (булінгу) подаються директору гімназії.
3.

Директор

скликає

комісію з розгляду випадків булінгу, яка

з ’ясовує його обставини.
4.

Комісія розглядає заяви здобувачів освіти, батьків, законних

представників про випадки булінгу (цькування) та видає рішення про
проведення розслідування.
5.

Відповідно до рішення комісії

складається протокол, який

засвідчується оригіналами підписів членів комісії.
6.

Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження

мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у
межах гімназії учасниками освітнього процесу.
7.

Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт,

то директор повідомляє уповноважені підрозділи органів ювенальній поліції
сектору превенції Національної поліції м. Києва та Службу у справах дітей
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
8.

У випадку, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг

(цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутися
до органів Національної поліції із заявою.
9.

Особи, які за результатами розслідування є причетними до

булінгу, несуть відповідальність відповідно до Закону України

«Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»

від 18

грудня 2018 року № 2657-УІІІ.

Права батьків здобувачів освіти
1.

Подати заяву директору гімназії або його заступнику про випадки

булінгу по відношенню до дитини.
2.

Вимагати повного та неупередженого розслідування випадків

булінгу.
3.

Брати

участь

у

розробці

плану

заходів,

спрямованих

на

запобігання та протидію булінгу в гімназії, та отримувати інформацію про стан
його реалізації.
4.

Батьки зобов’язані:

-

сприяти

адміністрації гімназії у проведенні розслідування щодо

виявлення випадків булінгу;
-

виконувати рішення та рекомендації комісії

булінгу в гімназії.

з розгляду випадків

