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План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню)                                                                                                                                  

в Лажівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів                                            

на 2018-2019 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Заходи Дата 

проведення 

Відповідальні 

1 Інформаційний куточок з матеріалами щодо 

запобігання булінгу  

вересень Божок Л.В. 

2 Інформаційні повідомлення  учнів щодо 

запобгання булінгу  в навчальному закладі та 

серед однолітків 

жовтень лідери 

учнівського 

самоврядування 

3 Круглий стіл «Організація безпечного 

життєвого простору» 

грудень Мурка Л.В. 

4 Анкетування серед учнів «Що я знаю про 

булінг? Як цьому запобігти?» 

березень практичний 

психолог 

5 Батьківські збори на тему «Булінг та 

домашнє  насильство» 

лютий практичний 

психолог 

6 Інформаційне повідомлення на засіданні 

педагогічної ради з проблеми запобігання 

булінгу в навчальному закладі 

квітень Рура Р.О. 

7 Класні години та години психолога                 

«Булінгу – ні! Вчимося бути толерантними» 

протягом 

року 

класні керівники, 

практичний 

психолог   



Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) в закладах освіти 

1. Учасники освітнього процесу подають заяву керівництву закладу освіти або його 

засновнику про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого 

учасника освітнього процесу. 

2. Керівник закладу освіти або його засновник розглядає заяву в день її подання та 

видає рішення про проведення розслідування. 

3. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу 

(цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію. 

4. Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування 

створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає 

засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, 

соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші 

зацікавлені особи. для прийняття рішення за результатами розслідування та 

виконання відповідних заходів реагування. 

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

вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. 

6. Потерпілий чи його/її 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)  

1. Якщо комісія, створена для розгляду випадку булінгу (цькування),  визнала, 

що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, то керівник 

навчального закладу в обов’язковому порядку повідомляє про це  ювенальній 

поліції сектору превенції Старокостянтинівського відділу Національної поліції;  

2. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 

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

Національної поліції і з заявою.  

   

 

Телефони довіри    

  Дитяча лінія  116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);  

  Гаряча телефонна лінія щодо булінгу  116 000;  

  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 

 0 800 500 335;  

  Уповноважений Верховної Ради з прав людини  0 800 50 17 20;  

Уповноважений Президента України з прав дитини  044 255 76 75;  

Центр надання безоплатної правової допомоги  0 800 213 103;  

Національна поліція України 102.  

 

 




