
Додаток 4 

 до наказу  

Від 04.01.2021  № 24 

                                                                                                              Директору  

Дошкільного навчального закладу № 38 

О.А. Шова 

    ____________________________________, 

(ПІБ,   

який(-а) проживає за адресою 

____________________________________ 

____________________________________ 

(контактний телефон) 

  

ЗАЯВА 

Я, _______________________________________________________, повідомляю про 

випадок булінгу (цькування), учасником (свідком) якого я є, що стався 

___________________у (на)_________________________________,а саме: 

             (дата, час)                      -----------------                 (місце)     ---------------------------------

--  

(перерахувати види образ, цькувань, які були застосовані).  

_______________________________________________________________ 

(розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування)) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Прошу допомогти у вирішенні даної ситуації, що склалася. 

     

___________ 

(дата) 

______________ 

(ПІБ) 

______________ 

(підпис) 

 

 Порядок 

подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти 

 

1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який  

    учасник освітнього процесу. 

2.  Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України  

    «Про звернення громадян». 



3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу, зобов’язаний повідомити про  

    це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти . 

4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу  

    або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був  

    свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника  

    закладу освіти про цей факт. 

5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення. 

6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу,  

    яка з’ясовує обставини булінгу. 

7. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження  

    мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту  

    вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. 

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

    то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів  

    Національної поліції України та Службу у справах дітей. 

9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда -Україна»  

    з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної  

    служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України;  

    Центру надання безоплатної правової допомоги. 

 

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника 

закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. 

Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини 

булінгу. 
 

 

 

 

 

Додаток 5 до наказу  

Від 04.01.2021№ 24 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

заяви 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

заявника 

(здобувач 

освіти, батьки, 

законні 

представники, 

педагогічний 

працівник, інші 

особи) 

Контактна 

інформація 

заявника 

(адреса 

проживання, 

телефон) 

Короткий зміст 

заяви 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові та 

посада 

особи, яка 

прийняла 

заяву 

      

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 6 до наказу  

Від 04.01.2021№ 24 

 

 

ЖУРНАЛ 
реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) 

№ 

з/п 

Дата 

засідання 

комісії 

Номер 

рішення 

Рішення та рекомендації 

комісії 

Прізвище, 

ініціали та 

посада членів 

комісії 

Підписи 

членів 

комісії 

      

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 

до наказу № 24 від 04.01.2021 року 

 

Заходи  

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству спрямовані на захист прав 

та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства ( до посадових інструкцій) 

 

1. У виявленні фактів домашнього насильства має значення спостережливість 

педагогічних працівників закладу освіти, їх уважне ставлення до учасників 

освітнього процесу і здатність вчасно помітити симптоми неблагополуччя в 

поведінці та настрої дітей. 

 

2. У разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, 

складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх 

виникнення стосовно дитини, працівник зобов’язаний передати уповноваженій 

особі закладу освіти, а у разі її відсутності - безпосередньо керівникові закладу 

освіти (директорові) чи вихователю-методисту інформацію про дитину з метою 

планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або 

іншої допомоги постраждалому. 

 

 


