
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 

     З метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти 

здобувачів освіти педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього 

процесу зобов’язані повідомляти керівника закладу про випадки булінгу, 

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. 

1. Якщо педагог або інший працівник закладу освіти (інший учасник освітнього 

процесу) став свідком булінгу, він  інформує керівника закладу освіти у 

письмовій формі незалежно від того, поскаржилась йому жертва булінгу чи ні; 

або ж аналогічно після отримання звернення дитини. 

2. Учасником освітнього процесу (учні, вчителі, батьки) на ім’я керівника 

освітнього закладу подається заява, де вказується інформація щодо джерела її 

отримання: 

- постраждалий чи свідок булінгу (цькування); 

- підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками; 

- достовірна інформація від інших осіб  

та часу:  

- як довго триває; 

- одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний характер 

3. Директор закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає наказ про 

проведення розслідування.  

4. Директор закладу освіти для прийняття рішення за результатами 

розслідування створює наказом Комісію з розгляду випадків булінгу 

(цькування) та скликає її засідання. До складу Комісії входять директор закладу 

освіти, педагогічні працівники (у тому числі психолог), батьки постраждалого 

та булера для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання 

відповідних заходів реагування.  

5. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу 

(цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.  

6. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому 

вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.  

7. Потерпілий чи його законний представник також можуть звернутися відразу 

до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна 

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

(цькування). 

8. За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу 

(цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх 

учасників відповідного процесу. 

 



          Рекомендації до оформлення заяви: 

1. Подається державною мовою. 

2. Чітко вказуються прізвища та описується ситуація. 

3. Дотримання вимог до оформлення реквізитів. 

4. Не допускати виправлень. 

5. Зміст заяви пишеться в довільній формі. 

 

 


