
ПОРЯДОК 

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв 

про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню) 

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші 

учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу 

(цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його 

вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які 

отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти 

директору . 

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування) 

здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу 

(цькування) (далі– Заява). 

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту освітнього закладу отримує 

секретар, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та 

відповідальну особу. 

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі 

її відсутності – особисто директор або його заступник. 

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки 

булінгу (цькування). 

6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

закладу. 

7. Датою подання заяв є дата їх прийняття. 

8. Розгляд заяв здійснює директор з дотриманням конфіденційності. 

Терміни подання та розгляду Заяв 

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про 

випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву. 

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених 

осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви. 



3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами 

здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про 

проведення розслідування. 

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється 

Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим 

через 3 робочих дні після створення Комісії. 

5. Директор зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної 

поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований 

Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Директору  

Херсонської загальноосвітньої  

школи І- ІІІ ступенів № 4 

Херсонської міської ради 

Потук О.І. 

Матері (батька) учня(ці) _______ клас 

________________________ (ПІБ батька) 

________________________(ПІБ дитини) 

Контактний телефон _______________ 

 

 

Заява 

Повідомляю адміністрацію про 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сторони, що задіяні в конфлікті 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Свідки ситуації 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Підтверджую достовірність всієї інформації зазначеної в заяві. 

Дата _______ 

Підпис __________ 

 


