Ця стаття розкриває та надає відповідь та два питання, які постійно
виникають під час навчального процесу в середніх школах.
 Права та обов’язки здобувачів освіти (учнів).
 Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».
Кого взагалі називають здобувачем освіти? Здобувачем освіти можна
вважати - вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів,
аспірантів (ад'юнктів), докторантів, інші осіб, які здобувають освіту за будьяким видом та формою здобуття освіти.
Розглянемо значення терміну. В нашому випадку здобувач освіти це,
здобувач освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти. Перший
рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню
Національної рамки кваліфікацій.
Які мають права та обов’язки здобувачі освіти ?
Відповідно до Українського законодавства здобувачі освіти мають право
на навчання впродовж життя та академічну мобільність;
індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через
вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і
запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх
складності, методів і засобів навчання;
якісні освітні послуги;
справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
відзначення успіхів у своїй діяльності;
свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,
наукової і науково-технічної діяльності тощо;
безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
повагу людської гідності;
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 освіти;
отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка
постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг
(цькування);
користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу
освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому
закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі та науковій діяльності;
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трудову діяльність у позанавчальний час;
збереження місця навчання на період проходження військової служби за
призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
особисту або через своїх законних представників участь у громадському
самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з
особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств
населення.
На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти
забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно
до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами,
установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого
навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики
забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не
передбачених освітньою програмою.
Здобувачі освіти зобов`язані виконувати вимоги освітньої програми
(індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись
принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання,
передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
оточуючих, довкілля;
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку
закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його
наявності);
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.
Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені
законодавством та установчими документами закладу освіти.
Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання
робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми,
забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів
України.

Розглянемо наступне питання яке стосується Прийняття Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії
булінгу (цькуванню)".
19 січня 2019 року в Україні набув чинності Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)».
Зміни торкнулись Законів України “Про освіту”, Кодексу України про
адміністративні правопорушення та спеціальних законів “Про дошкольну
освіту”, “Про загальну середню освіту”, Про позашкільну освіту”, “ Про
професійну (Профісійно-технічну) освіту”, “Про вищу освіту”.
Так, Закон України «Про освіту» доповнено пунктом, яким
передбачено, що булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність)
учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному,
економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням
засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи
неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників
освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода
психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
Крім цього, внесено відповідні доповнення до статей Закону «Про
освіту», які визначають права та обов’язки засновника та керівника закладу
освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших
осіб, які залучаються до освітнього процесу здобувачів освіти та їхніх
батьків.
Зокрема, передбачено обов’язок засновника закладу освіти вживати
заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг
здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або
постраждали від булінгу.
Запроваджується адміністративна відповідальність за булінг. Так,
доповненою статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачено, що булінг (цькування), що вчиняється
стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно
інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була
заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за
собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до
сорока годин.
Якщо цькування вчинене групою осіб або повторно протягом року після
накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські
роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Також передбачено, що неповідомлення керівником закладу освіти
уповноваженим підрозділам органів поліції про випадки булінгу (цькування)
учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20%
заробітку.
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