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АНТИБУЛIНГОВА ПОЛIТИКА
вступ

Основним завданням сучасноi школи, що пiдтверджуеться й поширю€ться
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни та Мiжнародною органiзацiсю ЮНIСЕФ с

створення нового освiтнього простору, головними засадами якого е створеннJI
безпечного навчzt,Iьного середовищц а також забезпечення прав, свобод та iHTepeciB

дiтей. Дже часто в ocBiTHix закладах постас проблема булiнry та порушення Hop}r

поведiнки ччнями, що не дозволяс в повному обсязi досягти поставлених демократичних
орiентирiв. Важливою умовою ефективностi роботи працiвникiв психологiчноТ с,ryжби
с розставлення прiоритетiв та цiлей, викладених KoMiTeToM ООН:

вза€lIорозумiння;
вза€моповага;
др},жня атмосфера;
прiоритет прав людини;
толерантнiсть;
постiйний розвиток;
активна життсва позицiя;
злоровий спосiб життя;
людянiсть;
поряднiсть;
повага до приватного життя;
Мир;
сдина краТна.
З оглялу на те9 що створення концепцiТ нового освiтнього простору с надзвичайно

складним завданням, пропоtтусмо створити <Кодекс безпечного освiтнього середовищаD
(кБос).

Головною метою КБОС у закладi с навчання дiтей i дорослих безпечнiй взасмодiТ
в ocBiTHboмy процесi, а також захист дiтей вiд насильства та зловживань з боку
однолiткiв i дорослих (батькiв, опiкунiв або працiвникiв навчальних закладiв).

1. зАвдАння кБос
Маючи на MeTi створити безпечний освiтнiй простiр, необхiдно чiтко

сформулювати та зiLзначити завдання, якi регламентують засади КОДЕКСУ.
Аналiзуючи питання безпечного освiтнього середовища були визначенi ocHoBHi

завдання КОДЕКСУ в лiцеТ:

Визначити поняття <булiнry> та його види; виявити чинники, якi
перешкоджають безпецi учасникiв освiтнього процесу;

Вiдпрацювати систему узгоджених поглядiв i уявлень учнiв, педагогiв,
психолога, батькiв на ocBiTHc середовище школи;

Обгрунryвати умови органiзацiI безпечного освiтнього середовища та
вимоги (критерii) до його ефективноТ органiзацiТ для кожного учасника освiтнього
процесу;



2. БулIнг
Булiнг (зtryщання, цькування, заJIякування) - це 3арозумiлао образлива поведirпса"

пов'язана з дисбалансоМ влади, авторитеТу або сили. Булiнг проявля€ться в багатьох

формах: е вербаrrьна, фiзична, соцiа.пьна форми булiнry, а також кiберзалякуванЕя,

2.1 Вербальний булiнг
Словесне знущаншI або за.пякування за допомогою образливих слiв, яке вIсlюча€

в себе постiйнi образи, погрози й неповажнi koMeнTapi про кого-небудь (про зовнiшнiй

вигляд, релiгiю, етнiчну прин€rлежнiсть, iнвалiднiсть, особливостi стилю одяry i т. п,),

2.2 Фiзичний булiнг
Фiзичне .-"*у"urня або булiнг за допомогою агресивIIого фiзичного зitлякування

полягае В багаторазовО повторюВаниХ ударах, стусанах, пiднiжках, блокуваннi,

поштовхах i дотиках небажаним i неналежним чином,

2.3 Соцiальний булiнг
Соцiальне з€lJIякування або булiнг iз застосуванЕям тактики 1золяцl1 припуска€,

що когоСь навмиСно Ее допускаЮть дО участl в роботi групи, трапеза це за обiднiм

столом, гра, заняття спортом чи громадська дiяльнiсть,
2.4 Кiберзалякування
кiберза.lrякування (кiбернасильство) або булiнг у кiберпросторi поJuIга€ у

звинуваченнi когось з використаннJIм образливих слiв, брехнi та неправдивих чуток за

допомогОю електРонноi пошти, текстових повiдомлень i повiдомлень у соuiальних

мережах. Сексистськi, расистськi та подiбнi iм повiдомлення створюють ворожу

атмосферу, HaBiTb якщо не спрямованi безпосерсдньо на дитину.

З. РЕАГУВАННrI ТА ПРОТИДIЯБУЛIНГУ
порядок

подання та розгляду (з дотриманням конфiденцiйностi) заяв

. про випадки булiнry (uькуванню) в лiцею
Загальнi питаннJI
1. I]ей Порядок розроблено вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про внесення змiн до

деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо протидiТ булiнry (чьщуванню)>,

2. Щей Порядок визнача€ процедуру подання тарозгляду заJIв про випадки булiнry

(цькуванню).
з. Заявниками можуть бути здобувачi освiти, ik батьки/законнi представники,

працiвники та педагогiчнi працiвники лiцею та iншi особи.

4. Заявник забезпечу€ достовiрнiсть та повноту наданоТ iнформачiI,

5. У цьоNry Порядку термiни вживаються у таких значеннях:

Булiнг (цьr<ування) - дiяння (дiТ або бездiяльнiсть) учасникiв освiтнього процесу,

якi полягають у ,ri"*опогiчному, фiзичному, економiчному, сексуitльному насильствi, у
тому числi iз застосуванням засобiв електронних комунiкацiй, що вчиняються стосовно

малолiтнЬоi чИ неповноЛiтньоi особИ та 1або1 такою особою стосовно iнших учасникiв

освiтньоГо процесУ, внаслiдОк чогО могла бути чИ була запОдiяна шкода психiчному або

фiзичному здоров'ю потерпiлого.
Типовими ознаками булiнry (чькування) е:

систематичнiсть (повторюванiсть) дiяння ;



H,,"BHicTb cTopi' - кривдник (булер), потерпiлий (жертва булiнry), спостерiгачi (за

наявностi); ш психiчноi таlабо
дii або бездiяльнiсть кривдника, наслiдком яких е заподlянн

фiзичноi шкоди, приниження, страх, тривога, пiдпорядкування гlотерпiлого iHTepecaM

ip""o""* а, Tal або спричинення соцiальноТ iзоляцii потерпiлого,

Подання з.lяви про випадки булiнry (цькуванню)

l. Здобувачi осъiти, працiвники та педагогiчнi працiвники, батьки та 1нш1

учасники освiтнього процесу, яким стало вiдомо npo 
"""uдки 

булiнry (цькування),

учасниками або свiдками якого стtUIи, або пiдозрюють його вчиненЕя по вiдношенню до

iнших осiб за зовнiшнiм, о."u*urr,'або про 
"*i 

оrр""аJIи достовiрlту iнформаuiю вiд

iнших осiб зобов'язанi повiдомляти директору лiчею 
___:_

2. Розгляд та неуп.р"о*"". !;""у"u"Й обставин випадкiв булiнry(цькування)

здiйснюgгься вiдповiдно до поданих з.явниками зtUIв про випадки булiнry (цькування)

(далi - Заява).
3. Заяви' що надiйшли на елекцронну поцrry лiцею отримус секретар-друкарка, яка

зобов'язана TepMiHoBo повiдомити керiвника зачаду та вiдповiдшrьну особу,

4. Прийом та ресстрацiю ,roou""* Заяв здiй.rо. вiдповiдаrrьна особа, а в разi ii

вiдсутностi - особисто директор лiцею або його заступник,

5. Заяви ре€струються в окремому хryрнrшl рЬестрачii заяв про випадки булiнry

(цькування).
6. ,Щатою подання з€rяв с дата ik прийняття,

7. розгляд заяв здiйснюе директор лiчею з дотриманЕям конфiденцiйностi,

l.ВiдповiДальноюособоюПриЗначаетьсяпраЦiвниклiцеюзЧислапеДагогlчних
прачiвникiв.l ' 

2. До функчiй вiдповiдальноi особи вiдноситься прийом та реестраuiя Заяв,

повiдомлення директора лiцею
3.ВiдповiдальнаособапризначасТьсянака:lоМДирекТОралlцею.
Комiсiя з розгляДу випадкiв булiнry (цькування) 

._:---л,-

1. За результатами розгляду Заяви директор лiцею видае рiшення про проведенtul

розолiлувu""" ""nuoKiB 
булiнry (ц"ку"анйj i. 

"*,uченням 
уповноважених осiб,

2. З метою розслiдувurr" ""падкiв 
булiнry (цькування) уповноваженi особи

мають право вимагати письмовi пояснення та матерiали у cTopiH,

з. .щля прийнятгя рiшення за результатами розслiдування директор лiцею створюс

комiсiю з розгляду випадкiв булiнгilч"*уuu"rя)iда_lri - Комiсiя) та скликае засiдання.

4. Комiсiя створюсться HaKttзoM директора лlцею,

5. Що скJIадУ KoMicii можуть входити педагогiчнi працiвники, батьки

постраждzшого та булера, директор пй.*о та iншi заiнтересованi особи,

б. Комiсiя у своiй дiяльностi керуегьс" ,ако"ьдавством Украiни та iншими

норматиВними актами' 
- Z---:--- /--- -л,_л,,,rс\ а Её ппIrопязовl -

7. Якщо Комiсiя визначила, що це був булiнг (цькування), а не одноразовии

конфлiктчисВарка,тобтовiДповiДнiдiiнося-rЬсистеМатичнийхаракТер'ТоДирекТор
лiцею зобов'язаний повiдомити уповноваженi органи НацiональноТ полiцii (ювена-пьна

гrолiцiя) та службу у справах дiтей,
8. у разi, якщо комiсiя не ква_lriфiкус випадок як булiнг (цькування), а

постражДалиЙ не згодний з цим, то BiH може одразУ звернутись до органiв Нацiональноi

,""iuiT Украiни iз заявою, про що директор лiцею мао повiдомити пострахдтзjlл.,

11. Потерпiлий ui його/fi представник можуть звертатися вlдразу до

уповноважених органiв Нацiона;rьноi пЬлiцii УкраТни (ювенальна полiцiя) та службу у

справах дiтей з повiдомленням про випадки булiнry (чькування),



12. Батьки зобов'язанi виконувати рiшення та рекомендацiТ KoMiciT,

Термiни подання та розглялу Заяв

l. ЗаявнИки зобов'язанi TepMiHoBo повiдомлЯти керiвНику закJIаду про випадки

булiнry (uькування), а також подати Заяву,

2. Рiшення про проведено роr.пiдування iз визначенням уповновЕDкених осiб

видаеться протягом l робочого дня з дати подання Заяви.

з. Розслiдувч""" випадкiв булiнry (чькування) уповноваженими особами

здiйснюеться npor".oN{ З робочих днiв з дати виданнJI рiшення про проведенн,I

1 робочих дня створюеться Комiсiя та

не пiзнiше чим через 3 робочих лнi

розслiдування.
4. За результатами розслiдування протягом

признача€ться if засiдання IIа визначену дату але

пiсля створення KoMicii.
5. .Щиректор лiцею зобов'язаний повiдомити

полiцii (ювенальна полiцiя) та службу у справах

випадок булiнry (цькування) протягом одного днJI,

Реаryвання на доведенi випадки булiнry
l. На ocHoBi рiшення KoMicii з розгляду випадкiв булiнry (цькування), яка

кватliфiкувrulа випадоп 
"* 

булiнг (чькування), а не однорtlзовий конфлiкт чи сварка,

тобто-вiдповiднi дiТ носять систематичний характер, директор лiцею :

- повiдомляе уповноваженим пiдроздiлам органiв Нацiона.пьноТ полiцii УкраТни

(ювена.пьна полiцiя)Ъа сryжбi у справах дiтей про випадки булiнry (чькування) в заrсT алi

освlти:
соцiа-llьних

уповноваженi органи Нацiона-шьноi

дiтей про квалiфiкований Комiсiсю

двадцяти до сорока годин.

,Щiяння, передбачеЕе частиною другою
неповнолiтньою особою BiKoM вiд чотирнадцяти

цiеi статгi, вчинене ма.полiтньою або

до шiстнадцяти poKiB, - тягне за собою

- забезпечус виконання заходiв для надання соцiа,llьних та психолого-

педагогiчr"* поaпуг здобувачам освiти, якi вчинили булiнг, стiulи його свiдками або

постраждали вiд булiнry (чькування) (далi - Заходи),

2. Заходи здiйснюються заступником директора з

затверджуються директором закJIаду.

Вiдповiдаrr"пiсru осiб приЧетниХ до булiнry (чькування)

виховноi роботи та

1. Вiдповiда.гrьнiсть за булiнг (uькування) встановлена статтею l'73 п.4 Кодексу

Украiни про адмiнiстративнi правопорушення такого змiсry:^ 
<СтЪття |73 п.4>> . Булiнг (чькування) учасника освiтнього процесу,

Булiнг (цькування), тобто дiяння учасникiв освiтнього процесу, якi полягають у

,rar*опо.iчному, фi."чпоrУ, еконоМiчному, сексуttпьному насильствi, у тому числi iз

застосуванням ,uaъбi" електронних комунiкацiй, що вчиняються стосовно ма,цолiтньоi

чи неповнолiтньоi особи або такою особою стосовно iнших учасникiв освiтнього

процесу, внаслiдок чого могла бути чи була заподiяна шкода психiчному або фiзичному

злоров;ю потерпiлоГо, - тягне за собою накJIадення штрафу вiд п'ятдесяти до ста
неоподатКовуваних MiHiMyMiB доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд

двадцяти до сорока годин.

,.Щiяння, передбачене частиною першою цiеi cTaTTi, вчинене групою осiб або

повторноцроr"rй року пiсля накJIадення адмiнiстративного стягнення, - тягне за собою

накJIадення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян

або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин.

,щiяння, передбачене частиною першою цiст статгi, вчинене малолiтнiми або

неповнолiтнiми йобами BiKoM вiд чотирнадцяти до шiстнадцяти poKiB, -тягне за собою

накJIадення штрафу на батькiв або осiб, якi ix замiнюють, вiд п'ятдесяти до ста
неоподатко"у"чr"* MiHiMyMiB доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiл



/

накJIаденшI штрафу на батькiв або осiб, якi ix замiнюють, вiд ста до двохсот

неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв цромадян або громадськi роботи на строк вiд

сорока до шiстдесяти годин' .ti, 
"якпагч чпс 

. 
Iроздiлам органiв

Неповiдомлення директором закJIаry уповноваженим пu

нацiональноi полiцii Украiни про випадки Ъупi"l-у (цькування) учасника освiтнього

процесу - тягне за собою накJIадення шrграфу вiд_п'ятдесяти до ста неоподатковуванID(

MiHiMyMiB оо*ооЬ-.роrчл"" u6o 
"rпрЪu"i роботи на строк до одного мiсяця з

вiдрахуванЕям до двадцяти процеrтгiв заробiтку,

4. АЛГОРИТМ ЩОДО ПОIЕРЕДЖЕНЕUI БУЛIНГУ

ознайомленЕя учасникiв освiтнього процесу з нормативно- правовою базою та

реryлюючими документами щодо п|евенчii.rроОп.r" насилля в ocBiTHboyy середовищi,

Проведення зустрiчей, *pyrn* .roniB, ceMiHapiB, тренiнгiв iз залученшIм

.rрaдa"ч""икiв правоохоронних оiганiв, сrryжб соцiального захисту, медичних установ

,u irr-"* зацiкавлених органiзацiй,
ЗапровадженняпроГраМипраВоВихзнанЬУформiryртковоТ,факУльтативноi

роботи.
. Створення iнформацiйних куточкiв дIя учнiв iз перелiком органiзацiй, до яких

можна звернутися у ситуацii насилля та правопорушень,

ознайомленЕя викладачiв, майстрiв в/н i дiтей з iнформацiсю про прояви

насильства та його наслiдки,

,,щля успiшного попередження та протидiт насильству треба проводити заняття з

навчання навичок ефективного спlлкУваннJI та мирного розвОязання конфлiктiв,

5. монIторинг кБос
МонiторингЗареалiзаuiсюаrrтибУлiнговоiполiтики
,щиректор лiцею призначае уповноважену особу за реалiзацiю антибулiнговот

полiтики
призначена особа вiдповiдас за реа.гliзацiсю антибулiнговоi полiтики, реаryвання

на будь-якi сигна.пи щодо його порушення, а також за внесення пропозицiй стосовно

*"".Ъ""" змiн до антибулiнговоi полiтики,
, Кожнi пiвроку вiдповiда;rьна особа повинна проводити загаJIьний монiторинг

рiвня виконанн" "rrо, 
антибулiнговоi полiтики пryчiвн1_1tМllt_111

пiд час проведення такого загiшьного монiторинry працiвники лlцею можуть

подавати пропозицii стосовно внесення змiн до антибулiнговот полiтики та повiдомляти

про порушенrrя ii вимог на територii лiшею,

На ocHoBi р..уп"rurй u"*., прачiвникiв лiцею вiдповiдальна особа мае

пiдгоryвати звiт,u arередаrи його директору лiцею, 
r,lлrт БrтАл_,, _опбrziп ,

Враховуючи результати MoHiiop",ry, директор "iчro__:,i:,T_:: _",:,::" 
необхiДнi

змiни до антйоулiнiовоi полiтики та повiдомити про них працlвникlв лlцею,

Функцiональнi обовоязки вiдповiдального за монiторинг дотримання положень

КБОС 
.'T q rтопiпомлень тей i реаryвання на них;

Отримання повiдомлень про ризики для дl

проведення не рiлше нiж один рtlз на pik загшtьного монiторинry рiвня

виконання вимог кБоС ,u р.ury*нЕя на будь-якi сигнttли щодо його порушення, ,Щля

цього можна використовувати метод анкетуванtu, опитування тощо (зразок додаеться),

пiд час проведення такого загаJIьного монiторинry працiвники лiцею мають змоry

подавати пропозицii щодо внесення змiн до кБос та повiдомляти про порушення його

вимог на територii закладу;



директору лiцею. Враховуючи результати монiторинry' директор лiцею повинен внести 
j

".Ьоriд"iзмiни 
до КБОС та повiдомити про них працiвникам; ',

Консульryвання працiвникiв лiцею щодо конкретних випаДкiв порушеннЯ

щодо iх змiн;
Iнформування (у разi потреби) про випадки порушення безпеки дитини

физики, загрози, 
"ua"n""i"o) 

*оrпarентних установ, таких як полiцiя, соцiальнi служби,

показники виконання вимог антибулiнговот полiтики

Лiцей запровадив та виконуе антибулiнгову полiтику,

1. У лiцею запроваджено реалiзаuiю антибулiнговоI полiтики, яка мiстlтгь

принципи захисту дiтей вiд насильства.
2. Стратегiя i вiдповiднi принципи

працiвниками лiцею.
захисту дiтей дотримуються BciMa

3. Стратегiя визначас TaKi питанtш:

порядок повiдомлення та втручання, де поетапно зrвначено, що слiД робшги,

коли дитина стiша жертвою насильства або iT безпецi загрожують незнайомi люди, члени

якi визначають методи збереженнJI та

антiбулiнговоi полiтики.
5. У лiцею затверджено документ пiд

середовища Курахiвського професiйного
педагогiчноТ ради 19.02.202l протокол Nч

у лiцет здiйснюеться нагляд за працiвниками для запобiгання випадкам

насильства проти дiтей.
1. Прийняття на робоry нових працiвникiв iз перевiркою ik бiографiчних даних,

характеристик i придатностi для роботи з дiтьми,
2. У випадках, коли виникають пiдозри щодо можливих загроз безпецi дiтей або

застосування насильства проти дiтей працiвниками лiцею, у лiцею завжди дотримуються

вимог, зЕвначених у антибулiнговоI полiтики.
У лiцеi проводяться навчання своiх працiвникiв з питань захисту дiтей вiд

насильстВа та надання iM допомоги в небезпечних сиryацiях.
yci прачiвники лiцею, ознайомленi з антибулiнговою полiтикою,
yci працiвники лiцею знtlють, як розпiзнати чинники ризику й ознаки насильства

проти дiтей, а також правовi аспекти захисту дiтей (обов'язковiсть втручання Для

заryчення правоохоронноi системи).

Щонайменше один викJIадач, майстер в/н або класний керiвниК лiцеЮ пройшоВ

Еавчання з методiв та iHcTpyMeHTiB, якi використовуються для навчання дiтей захисту

назвою <Кодекс безпечного освiтнього
лiцею>, який затверджено рiшенням



/

вiд насиJIьства та зловживань (також при використаннi Irrгернету), мае lultlни
вiдповiдних занять i навчальнi матерiаlrи для дiтей.

Класнi керiвники пройшли iнструкгаж з питань запобiганюI випадкам зЕущань
над однолiтками серед дiтей i реаryвання на них.

Працiвники лiцею мають доступ до iнформацii про можливiсть отримання
допомоги у випадках, коли пiдозрюсться застосуванIш насильства проти дiтей, разом iз
контактними даними мiсцевих установ, якi праrцоють в областi захисту дiтей i надають
допомоry в надзвичаЙних сиryацiях (полiцiя, сул iз сiмеЙних питань, кризовиЙ центр,
центр соцiальних посJryг, медичнi чентри).

У лiцеi проводяться навчання батькiв з питань виховання без застосування
насиJIьства та захисry дiтей вiд насильства.

виконання вимог означа€:
На вебсайтi лiцею для батькiв е вся необхiдна iнформацiя з таких питань:
вихованIuI дiтей без застосування насильства;
захист дiтеЙ вiд насильства та зловживань, загрози для дiтей у мережi

IHTepHeT;

мохпивостi для вдосконаJIенtuI навичок виховання;
KoHTaKTHi данi установ, якi над€lють допомоry в скJIадних сиryацiях.

У лiцею дiтей навчають, якi права вони мають i як вони можуть захистити себе
вiд насильства.

У лiцеi на годинах спiлкуванIш органiзовано заняття для дiтей з питань прав
дитини та захисту вiд насильства i зловживань (також у мережi IHTepHeT).

,Щiти знають, до кого вони мають звертатися за порадами та допомогою у випадках
насильства i зловживань.

Щiти мають доступ ло iнформацiТ про права дитини та можпивостi отриманнrI
допомоги в скJIадних сиryацiях, зокрема про безкоштовнi гарячi лiнii для дiтей i молодi
на сайтi лiцею.

Лiцей проводить монiторинг своеI дiяльностi та реryлярно перевiряе ii на
вiдповiднiсть прийIштим стандартам захисту дiтей.

У рамках проведенtul контролю за дотриманням правил i процедур для захисту
дiтей у лiцею проводяться консультацiТ з дiтьми та iхнiми батьками (опiкунами).

Щорiчно готу€ться внутрiшнiй звiт про виконаннJI в лiцею антибулiнговоi
полiтики.

заключнi положення
Кодекс БОС лiцею ста€ чинним в день його оприлюднення.
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