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1. Будь-який учасник освiтнъого процесу Щержавного професiйно-
технiчного навч€lJIьного закладу <<Мiжрегiональний центр ювелiрного
мистецтва м. Киевш (далi - Щентр), якпй пOтерпа€ вiд булiнry (цькування)
або е його свiдком rrодае заявУ на iм'я директора Щентру в письмовiй формi
цро випадок iз зазначенням:

* ознак (фактiв) булiнгУ (цькування), тобто дiяння 1^rасникiв
освiтнього процесу, якi полягають у цсихологiчному, фiзичному,
економiчному, сексу€LлЬномУ насилъствi, У томУ числi iз застосуванIUIм
засобiв електронФrх комунiкацiй, що вчинrIються стосовно ма-полiтньоi чи
неповнолiтнъоi особи або такою особою стосовно iнших у^rасникiв
освiтнього процесу, внаслiдок чого могла бути чи була заподiяна шкода
психiчному або фiзичному здоров'ю потерпiлого;

- з€lзЕачас кривдника (булера);
- зазначае спостерiгачiв (за наявностi).

. 2. Директор Ц9нтру невiдкладно у строк, що не перевищуе однiсi доби,
повlдомляе териТорiальнИй орган (пiдроздiл) Нацiональноi полiцii УкраТни,
принаймнi одного з батъкiв або iнших законних представникiв малолiтнъоi чи
неповнолiтньоТ особи, яка стаJIа стороною булiнry (цькування);

за потреби викликас бригаду eкcTpeHoi (швидкоi) медичноТ допомоги
для наданнrI екстреноТ медичноТ допомоги;

. повiдомляе службу у справах дiтей з метою вирiшення питанIUI щодо
соцiального захи9ту малолiтньот чи неповнолiтньоi особи, яка стала
стороною булiнry (цькування), з'ясування причин, якi призвели до випадку
булiнry (шькування) та вжиття заходiв для усунення таких причин;

повiдомляе соцiальнихповlдомляе центр соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi з метою
здiйснення оцiнки потреб cTopiH булiнгу (цькування), визначення соцiальних
послуГ та метоДiв соцiаЛьноТ робОти, забезпечення психологiчноi пiдтримки

надання соцiальних послуг;
скликае засiдання KoMiciTскликае засlданнЯ комlс11 з розгляду випадку булtнгу (цькування) не

пiзнiше нiж упродовж трьох робочих днiв з дня отримання заяви або
булiнгу (цькування)

повlдомлення.



з. Щиректор Щентру доводить до вiдома учасникiв освiтнього процесу
рiшення KoMiciT згiдно з протоколом засiдання та здiйснюе контроо" ,u ixHiM
виконанIUIм.

4. СтроК розглядУ комiсiею заяви або повiдомленшI про випадок
булiнry (цькування) в закладi освiти та виконанIuI нею cBoik завдань не мас
перевищувати десяти робочих днiв iз дня отриманнrI заяви або повiдомлення
директором Щентру.
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