ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЩОДО ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ ТА БУЛІНГУ
(СТ. 53-55 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» ВІД 05.09.2017 Р.)
Здобувачі освіти мають право на:
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності,
будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування),
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача(-ки) освіти;
- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як такі, що
постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили
булінг (цькування).
на:

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право

- захист професійної честі та гідности;
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та
експлуатації, зокрема булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою
ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
Батьки здобувачів освіти мають право:
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, також щодо
надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які
постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили
булінг (цькування);
- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про
випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого
учасника освітнього процесу;
- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу
(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього
процесу.

Здобувачі освіти зобов’язані:
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього
розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх
послуг (за його наявности);
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу
(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних,
наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу,
свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну
інформацію від інших осіб.
Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження чести та гідности,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача(-ки) освіти;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку закладуосвіти, виконувати свої посадові обов’язки;
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу
(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних,
наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу,
свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від
інших осіб, вживати невідкладних заходів щодо припинення булінгу
(цькування);
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами.
Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
- виховувати у дітей повагу до гідности, прав, свобод і законних
інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до
власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших
учасників освітнього процесу;
- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її
здібностей, формувати навички здорового способу життя;
- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у
взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними,
національними, релігійними групами, представниками різних політичних і
релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального
походження, сімейного та майнового стану;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього
розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх
послуг (за наявності);
- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо
випадків булінгу (цькування);
- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків
булінгу (цькування) в закладі освіти.

