
ЗАТВЕРЛЖУЮ
иректор Дптнз

М м. Кисва>
АВРЛМЕНКО

zфр

IIоряlд1_1

п одali н я 1,а г)сlз гп яд"\., (з ]1оlр I{},{аFl HrI nI сэс,гi) .].tяR1.I I1p{}
в и l iадiil,{ бу,;li ш гу ( i 1ъ:<у в il. l.,t,п я ),v

"i-[r:l:riia;зt,'ltiivry 
lipot}lec:jiirlti*,T,tl};цi11I]{}My.lJilýLli1.]lbj:]{]h,ll J._th,li.t,:ti

<b4i;riPeГi0llaril,Httiт ttetlTp ltiве:ril:rтого х4I]с],1*ц],в;i i\,l. Kllt *lir>

]. Бу,лъ-якlrЙ Yr,:IасниId освiтtлъого l{роцесу 7{срiкавногri проt];есii,iнtl-

ь,{}{стецтва la. Kl,tc,Ba> (далi - L[eHTp), якийr гIотсрпас вiд бу-пi;,lг}.(Llьliь,tJi-ii]{lяJ
абri с йоl,о свiдком пOд.l€]:]ая]:tу иа iп.t'я дире](тора ileHTpy Iз l1lll:lэ},Igr*iГi tj:орэ,l;
llpo виIl адt;к i_з зазнаti e{-I}irl ;\4:

- озlt;lк (фак,гiв) булitrгУ (Ilькчвtltll,tя)" тобто дiяння учасникiвосвiтньогО процесу, якi полягаюТь У психологiчному, фiзичr-rоп,rу,економiчному, сексуальному насилъствi, у тому числi iз застосуванням
засобiв електронних комунiкацiй, пlо вLIиняIоться стосовно малолiтлльоj. чи
неповнолiтньоТ особи або такою особою стосовно iнших учасникiвосвiтнього процесу. внаслiдок LIого могла бути чи була заподiяна шкода
психiчному або фiзичному здоров'ю потерпiлого:

- .]ii|Ji:IijLIa,i.€] криI]/1{tика (б),_,lе}эirJ;
* 1]аз}ltl.l;tс cпOcTepit-a,tiB (за ttttяBtlocTi),
2. dиректор,.-lентру невiдкладно у строк, Iцо не перевиtj]Уе однiсi лоби,

повiдомЛяе териТорiаrrьнИй оргаН (пiдроздiл) Нацiоналiноi полiцii Украiни,
принаймнi одного з батъкiв або iнших законнI.Iх представникiв малолiтньот чи
неповнолiтньоi' особи, яка стала стороною булiнгу (цькування);

за потреби викликас бригаду eкcTpeHoi (швидкоТ) медичноТ допомоги
для надання екстреноТ медичноI допомоги;

повiдомляе службу у справах дiтей з fr,Iетою вирiшення tlитання tjiодо
соцiального захисту малолiтньоi чи неповнолiтнъот особи. яка стала
стороною булiнгу (rtькування), з'ясування причин, якi призвеJlи до випадку
булiнгу (uъкування) та в}Itиття заходiв дпо у.уп.ння таких причин;

повiдомля€ центр соцiальних слуяtб для ciM'T, дiтей iu rоrодi з метою
здiйснення оцiнки потреб cTopiH булiнгу (цькуваrrня), визначення соцiальних
послуг та методiв соцiальноi роботи, забезпеLIення гIсихологiчноi пiдтримtки
та надання соцiальних послуг;

скликае засiдання KoMicii з розгляду випадку булiнгу (цькування) не
пiзнiше нiж упродовж тръох робочих дrliв з дня отримання заяви або
повiдомлення.
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З. Щиректор IfeHTpy доводить до вiдома учасникiв освiтнього процесу
рiшення KoMiciT згiдно з протоколом засiдання та здiйсню€ контроль за TxHiM
виконанням.

4. Строк розгляду комiсiсю заяви або повiдомлення llpo виIlадок
булiнгУ (rlькування) в закладi освiти та виконанIIя нею своiх завданЬ Iie \,1ас
перевищувати десяти робочих днiв iз дня отримання заяви або повiдомлення
директором IleHTpy.


