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Громадська Школа Рамзгрейндж 
є гостинною, відкритою та 
інклюзивною школою. Наша мета 
— розвивати кожного з наших 
учнів як цілісну особистість, 
сприяючи створенню атмосфери 
поваги, чесності та 
справедливості, в якій усі члени 
шкільної спільноти можуть 
повністю реалізувати свій 
потенціал. 

 

Громадська 
Школа 
Рамзгрейндж 
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1. Відповідно до вимог Закону про освіту (соціальний захист) 2000 року та рекомендацій щодо 
кодексу поведінки, виданих Національною радою з питань освіти (NEWB), Правління 
Громадської Школи Рамзгрейндж прийняло наступну політику боротьби з булінгом у рамках 
загального Кодексу Поведінки школи. Ця політика повністю відповідає вимогам Порядку 
протидії булінгу для початкових і старших шкіл, які були опубліковані у вересні 2013 року. У 
Громадській Школі Рамзгрейндж булінг не допускатиметься. Весь персонал, учні та батьки 
знатимуть, яка шкільна політика щодо булінгу та що вони повинні робити, якщо булінг 
виникне. У нашій школі існує загальношкільний/суспільний підхід до булінгу. До складу 
шкільної спільноти входять батьки, учні, персонал і Правління. 

2. Правління визнає дуже серйозну природу булінгу та негативний вплив, який він може мати на 
життя учнів, і тому повністю дотримується наступних ключових принципів найкращої 
практики у запобіганні та боротьбі з поведінкою булінгу: 

 Позитивна шкільна культура та клімат, які- 

o вітають відмінності та різноманітність і базуються на інклюзивності; 

o заохочують учнів розкривати та обговорювати випадки поведінки булінгу в 
незагрозливому середовищі; та 

o сприяють розвитку стосунків поваги у шкільній спільноті; 

 Ефективне Лідерство; 

 Загальношкільний підхід; 

 Спільне розуміння того, що таке булінг, та його вплив; 

 Впровадження освітніх та профілактичних стратегій (включаючи заходи з підвищення 
обізнаності), які: 

o виховують в учнів емпатію, повагу та стійкість; та 

o недвозначно вирішують питання кібер-булінгу та булінгу на основі особистих 
даних, включаючи, зокрема, гомофобний та трансфобний булінг. 

 Ефективний нагляд і моніторинг учнів; 

 Підтримка для персоналу; 

 Послідовна реєстрація, розслідування та переслідування поведінки булінгу 
(включаючи використання встановлених стратегій втручання); та 

 Постійна оцінка ефективності політики протидії булінгу. 
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3. Відповідно до Порядку протидії булінгу для початкових і старших шкіл булінг визначається 
таким чином: 

Визначення булінгу. Булінг визначається як (CC 0045/2013) «небажана негативна поведінка, 
вербальна, психологічна чи фізична, яка здійснюється особою чи групою проти іншої особи 
(або осіб) і яка повторюється з часом». Крім того, у контексті циркуляру 0045/2013 
«розміщення одноразового образливого або зневажливого публічного повідомлення, 
зображення чи посту на сайті соціальної мережі чи іншому форумі, де це повідомлення, 
зображення чи пост можуть переглянути та/або повторити інші люди, буде розцінюватися як 
поведінка булінгу». Кожен учень має право на освіту без страху та залякування. Метою цієї 
політики є захист цього права. Булінг – це небажана негативна поведінка, вербальна, 
психологічна чи фізична, здійснена особою чи групою проти іншої особи (або осіб), та яка 
повторюється з часом. 

До визначення булінгу входять такі типи поведінки булінгу: 

 навмисне виключення, зловмисні плітки та інші форми булінгу у відносинах, 
 кібер-булінг, та 
 булінг на основі особистості, наприклад, булінг на ґрунті гомофобії, булінг на основі 

расизму, булінг на основі членства особи в Спільноті Мандрівників і булінг над людьми 
з обмеженими можливостями чи особливими освітніми потребами. 

 Поведінка учнів є загрозливою та/або булінгом, коли: 
o ¨ хтось навмисно виключає або ізолює іншого учня, пишучи образливі 

зауваження на його адресу будь-де на особистій чи шкільній власності або на 
будь-якій громадській території для учнів, наприклад, туалети, дошки 
оголошень. Це також робиться за допомогою текстових повідомлень, 
неприємних публікацій в Інтернеті, електронних листів і миттєвих 
повідомлень. 

o ¨ хтось говорить/пише неприємні коментарі іншій людині/про іншу людину, 
наприклад, обзивання, саркастичність, поширення чуток, дражнить, робить 
сексуально образливі коментарі або жести. 

o ¨ хтось може штовхати, бити, бити ногами та/або погрожувати іншому учневі, 
підставити ногу іншому учню, здійснювати будь-який фізичний контакт або 
застосовувати будь-яку форму насильства, жорстокого чи будь-якого іншого, 
проти іншого учня. 

o ¨ хтось забирає або псує майно іншого учня, вимагає або витягає гроші іншого 
учня; або змушує іншого учня зробити те саме. 

o ¨ хтось використовує дуже агресивну мову тіла щодо іншого учня. Це може мати 
форму певного тону голосу або виразу обличчя, що передає агресію та/або 
неприязнь до іншого учня. 

o ¨ хтось відкрито/анонімно бере участь в образливій або недоречній поведінці 
через будь-які соціальні мережі, включаючи телефонні повідомлення, веб-
сайти, текстові повідомлення, MMS-повідомлення тощо, щоб 
булити/залякувати іншу особу. 

o ¨ хтось наполегливо обзивається, або ви «лаєте» іншого учня, роблячи про нього 
дуже особисті зауваження, які є образливими, зневажливими чи принизливими, 
наприклад, фізичний вигляд іншого учня, сприйняття, особливий характер 
голосу, академічні здібності, сексуальна орієнтація, раса, релігія, місце 
проживання, соціальне походження чи національність. 

o ¨ хтось намагається залякати або образити будь-який шкільний персонал. Це 
включає вчителів, заступників, асистентів для дітей особливими потребами, 
прибиральників, офісний персонал і відвідувачів. 

o ¨ хтось перешкоджає іншій особі брати повну участь у будь-якій шкільній 
діяльності. 
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 Поведінка вчителя. Учитель може брати участь, провокувати або мимовільно 
посилювати булінг кількома способами, як визнає Департамент освіти та навичок. 

 ¨ Використовуючи сарказм чи інші зневажливі або принизливі форми мови під час 
звернення до учнів. 

 ¨ Роблячи негативні коментарі щодо зовнішності чи походження учня. 
 ¨ Принижуючи чи залякуючи учня прямо чи опосередковано. 
 ¨ Використовуючи будь-яку форму неналежного фізичного контакту. 

Поодинокі чи одноразові випадки навмисної негативної поведінки, включно з одноразовим 
образливим чи зневажливим текстовим повідомленням чи іншим приватним повідомленням, не 
підпадають під визначення булінгу, і їх слід розглядати, в міру необхідності, відповідно до шкільного 
Кодексу Поведінки. 

Однак, у контексті цієї політики, розміщення одноразового образливого або зневажливого публічного 
повідомлення, зображення чи посту на сайті соціальної мережі чи іншому публічному форумі, де це 
повідомлення, зображення чи пост можуть переглянути та/або повторити інші люди, буде 
розцінюватись як булінг. 

Негативна поведінка, яка не відповідає цьому визначенню булінгу, розглядатиметься відповідно до 
шкільного Кодексу Поведінки. 

Додаткову інформацію про різні типи булінгу викладено в Розділі 2 Порядку протидії булінгу для 
початкових і старших шкіл. 

 

 

4. Відповідним вчителем (відповідними вчителями) для розслідування та боротьби 
з булінгом є: (див. розділ 6.8 Порядку протидії булінгу для початкових і старших 
шкіл): 

НАШІ СПІВРОБІТНИКИ НЕСУТЬ КОЛЕКТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПІД 
КЕРІВНИЦТВОМ ДИРЕКТОРА, ДІЯТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 
БУЛЛІНГУ/АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БУДЬ-ЯКОГО ЧЛЕНА ШКІЛЬНОЇ 
СПІЛЬНОТИ 

З точки зору розслідування поведінки булінгу – 

1. Голова курсу/Капелан 
2. Заступник Диерктора 
3. Директор 
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5. Освітні та профілактичні стратегії (включаючи стратегії, спеціально спрямовані проти кібер-
булінг та булінгу через особистість, включаючи, зокрема, гомофобний та трансфобний 
булінг), які використовуватимуться школою, є такими (див. Розділ 6.5 Порядку протидії 
булінгу для початкових і старших шкіл): 

Зараз у нашій школі діють такі профілактичні стратегії: 

 Вся школа, включаючи учнів, батьків/опікунів та вчителів, залучена до постійного 
формування шкільного духу проти булінгу. 

 Після вступу до школи учні підписують у своєму щоденнику угоду про боротьбу з булінгом 
і є проінформовані про Шкільну Програму Протидії Булінгу 

 Відкритий і легкий доступ до Капелана та Консультанта з профорієнтації відіграє важливу 
роль у запобіганні булінгу в школі 

 Семінар з боротьби з булінгом (вперше проведений д-ром Стівеном Мінтоном) проводиться 
класними керівниками для всіх класів під час класного часу. 

 Батьки будуть запрошені на інформаційний вечір проти булінгу, який буде організовуватися 
двічі на рік, і це відбуватиметься щороку перед Різдвом. 

 Політику школи щодо боротьби з булінгом буде розповсюджено серед нових співробітників 
у Громадська школі Рамсгрейндж та проводитиметься періодичне навчання процедурам. 

 Наша політика протидії булінгу міститься в Учнівському Щоденнику та повторюється 
класним керівником на початку кожного року. 

 Усіх батьків інформують про нашу політику та процедури під час Вступу до навчального 
року та Програми Переходу до 1-го класу та під час інформаційних вечорів для батьків. 

 Обговорення на уроках Соціальної, Особистої Освіти та Освіти про Здоров’я (SPHE) та 
уроках Релігійної Освіти (R.E.) (Програма Протидії Булінгу – СТОП викладається). 

 Це розглядається як частина системи Пасторського піклування в школі (наприклад, 
Консультант з профорієнтації, Капелан, класні вчителі, Класні Керівники, Керівники Курсів, 
Спеціаліст зі Зв’язку між Домом Громадою Школою). 

Весь персонал пройшов підготовку з Відновлювальної Практики, а 8 співробітників пройшли 
підготовку методистів відновлювальної діяльності. 

 

6. Шкільні процедури щодо розслідування, переслідування та реєстрації випадків булінгу та 
встановлені стратегії втручання, які використовуються школою для вирішення випадків 
булінгу, є такими (див. Розділ 6.8 Порядку протидії булінгу для початкових і старших шкіл): 

 

Процедури Реєстрації та Звітування про випадки булінгу 

Відповідно до циркуляру 0045/2013, наведені нижче процедури вказують на те, що основною метою 
розслідування та боротьби з булінгом є вирішення будь-яких проблем і відновлення, наскільки це 
можливо, стосунків залучених сторін (а не розподілення провини). 

 Усі повідомлення про булінг будуть зареєстровані, розслідувані та розглянуті нашими 
вчителями. Таким чином є надія, що учні впевнено розповідатимуть про них. 

 Аналізуючи випадки булінгу, вчителі направлять випадки Шкільному Капелану або 
Консультанту з Профорієнтації та Керівнику Курсу. 

 Капелан та/або Консультант з Профорієнтації зустрінуться з обома сторонами окремо, щоб 
обговорити це питання та знайти можливі рішення. Буде зроблено спробу змусити порушника 
побачити ситуацію з точки зору потерпілого. 
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 Письмовий запис про інцидент буде розміщено у досьє усіх причетних учнів. Це зробить 
Керівник Курсу або той, хто цим займався. (Якщо бере участь група, кожен учасник буде опитаний 
окремо, а потім зустрінуться як група.) 

 Якщо порушник причетний до ще одного інциденту, його буде передано Керівнику Курсу, 
Заступнику Директора чи Директору для подальшого розгляду. 

 Якщо буде зроблено висновок, що він/вона був залучений у поведінку булінга, йому/їй буде 
пояснено, як він/вона порушує Кодекс Поведінки та Дисципліни. Його/її батьків або опікунів буде 
повідомлено та організовано зустріч. 

 Батьки постраждалого/ї будуть проінформовані в першу чергу та будуть інформуватись 
протягом процесу. Це зробить особа, яка розслідує інцидент, тобто Капеланом, Консультантантом з 
Профорієнтації, Керівником Курсу, Заступником Директора чи Директором школи. Запис про це 
зберігатиметься у шкільній програмі VSware з кодом ABP T-date. 

 Подальші зустрічі Шкільного Капелана/Консультанта з Профорієнтації будуть організовані 
окремо з двома залученими сторонами з метою можливого зібрання їх пізніше, якщо постраждалий/а 
буде готовим/а та погодиться. Це може мати терапевтичний ефект. 

 Якщо можливо, у нашій школі буде надано необхідне консультування для обох сторін. 
Направлення буде зроблено, коли це буде доречно. 

 У деяких випадках, однак, може знадобитися запросити на допомогу інших місцевих осіб і 
офіційні установи, такі як лікарі загальної практики, Поліція, ради охорони здоров’я з їхніми 
соціальними працівниками та громадськими працівниками. 

Наша шкільна політика проти булінгу також охоплює членів ширшої шкільної спільноти. Їх 
заохочують відігравати позитивну роль у допомозі нашій школі протистояти булінгу, повідомляючи 
про таку поведінку батькам та/або школам, якщо це доречно. 

Відповідно до Циркуляру 0045/2013 Директор надасть звіт Правлінню, в якому буде зазначено: 

1. Загальна кількість повідомлених випадків булінгу. 
2. Підтвердження того, що ці випадки розглядалися або розглядаються відповідно до політики 

школи. 
3. Правління щорічно переглядатиме політику та робитиме письмову заяву про завершення 

перевірки. Це буде опубліковано на веб-сайті школи та доступно за запитом. 

 

 

Санкції 

Учні усвідомлюють, що якщо вони залучені до булінгу, станеться таке: 

 Їх попередять негайно зупинитися. 
 Громадська школа Рамзгрейндж є школою Відновлювальної Практики, тому бесіди 

відновлювальної практики будуть використовуватися для запобігання та пом’якшення 
поведінки булінгу при кожній можливій нагоді. 

 Буде внесено запис до їхнього досьє Керівником Курсу або розслідувачем. 
 Якщо трапиться подальший інцидент за участю кривдника, учня буде передано до 

Керівника Курсу та Заступника Директора як дисциплінарне питання. 
 Їхні батьки будуть проінформовані, і учня буде відправлено додому, поки не буде 

організовано зустріч з батьками та Керівником Курсу. 
 Більш серйозні санкції, починаючи від відсторонення до відрахування, 

застосовуватимуться до учнів, які залучені у подальші серйозні випадки булінгу. 
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7. Шкільна програма підтримки для роботи з учнями, які постраждали від булінгу, така (див. 
Розділ 6.8 Порядку протидії булінгу для початкових і старших шкіл): 

 Уся шкільна спільнота бере центральну участь у постійному формуванні шкільного духу 
боротьби з булінгом 

 У програмі Національної Служби Поведінкової Підтримки (NBSS)/Служби Підтримки 
Освіти Тусла (TESS) «Перевір та Приєднайся» задіяно велику кількість співробітників 

 Відкритий і легкий доступ до Капелана та Консультанта з Профорієнтації відіграє важливу 
роль у запобіганні булінгу 

 Класні Керівники проводять семінар з боротьби з булінгом для всіх класів протягом 
визначеного Класним Керівником часу 

 Батьків запрошують на інформаційний вечір проти булінгу, який проводиться двічі на рік 
 Програма боротьби з булінгом СТОП викладається під час уроків Соціальної, Особистої 

Освіти та Освіти про Здоров’я (SPHE) 
 Боротьба з булінгом розглядається як частина шкільної системи догляду, і існує онлайн-

запис проти булінгу для відстеження та реєстрації випадків булінгу 
 Значна увага приділяється кібербулінгу, і навчання проводиться для всіх класів 
 Школа викладає низку різних програм, які включають елементи інформації та тренінги щодо 

боротьби з булінгом та загального добробуту 
 У школі створена комісія з питань добробуту 
 Вище керівництво регулярно зустрічається з групами вчителів, які відповідають за різні 

аспекти шкільного життя та організації 
 Всім новим співробітникам надається відповідна інформація та введення в систему 

Відновлювальної Практики школи 

Під час випадкової перевірки було відзначено наступні передові практики щодо запобігання та 
протидії булінгу: 

 Школа дуже активно проводить тиждень «Не Здаватися» («Stand Up»), і серед учнів є дуже 
активна група соціальної інклюзії 

 Весь персонал пройшов навчання з Відновлювальної Практики, яка стала невід’ємною 
частиною шкільного Кодексу Поведінки, та вісім співробітників пройшли підготовку методистів 
відновлювальної діяльності 

 Першокурсники мають урок життєвих навичок, який включає новий юридичний модуль, 
присвячений «правильному і неправильному» та особистій відповідальності 

 

8. Нагляд та Контроль за Учнями 

Правління підтверджує, що існує відповідна політика та практика нагляду та моніторингу для 
запобігання та боротьби з поведінкою булінгу та сприяння ранньому втручанню, де це 
можливо. 

9. Запобігання Домаганням/Знущанням 

Правління підтверджує, що школа, відповідно до своїх зобов’язань згідно із законодавством 
про рівність, вживатиме всіх можливих заходів для запобігання сексуальним домаганням учнів 
чи персоналу чи знущанням учнів чи персоналу за будь-якою з дев’яти зазначених підстав, 
тобто стать, включаючи трансгендерів, громадянський стан, сімейний стан, сексуальну 
орієнтацію, релігію, вік, інвалідність, расу та членство у Спільноті Мандрівників. 

10. Ця політика була прийнята Правлінням 7 вересня 2021 року. 

11. Ця політика була доступна для шкільного персоналу, опублікована на шкільному веб-сайті 
(або, якщо такого немає, є іншим способом легкодоступною для батьків та учнів за запитом) і 
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передана Асоціації батьків (якщо така існує). Копія цієї політики буде надана Департаменту та 
патрону за запитом. 

12. Ця політика та її реалізація будуть переглядатися Правлінням один раз на кожен навчальний 
рік. Письмове повідомлення про завершення пегляду буде надано працівникам школи, 
опубліковано на шкільному веб-сайті (або, якщо такого немає, буде легкодоступним іншим 
чином для батьків та учнів за запитом) і надано до Асоціації батьків (якщо така існує). Запис 
про перегляд та його результати будуть надані, за запитом, патрону та Департаменту. 

 
 

Підписано:   Підписано:   
 (Голова Правління)   (Директор)  

      
Дата:   Дата:   

 
Дата наступного перегляду: вересень 2022 

 


