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Стратегія захисту дітей у Кольчинському ЗЗСО I-III ступенів 

Вступ 

Головним правилом для всіх дій працівників Кольчинського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів необхідність діяти в найкращих інтересах дитини. Кожен працівник 

повинен ставитися до дітей з повагою та враховувати їхні потреби. Використання 

працівником будь-якої форми насильства проти дитини є неприйнятною. 

Працівники Кольчинського ЗЗСО повинні діяти відповідно до чинного 

законодавства та внутрішніх правил навчального закладу в межах своїх 

повноважень. 

Безпечне освітнє середовище — сукупність умов у закладі освіти, що 

унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової 

та моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, 

протипожежних та будівельних норм і правил, захисту персональних даних, 

безпеки харчових продуктів та надання неякісних послуг з харчування, 

законодавства щодо булінгу (цькування) шляхом фізичного та психологічного 

насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження 

честі, гідності, ділової репутації, поширення неправдивих відомостей, 

пропаганди та агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також 

унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.   

Кодекс безпечного освітнього середовища (далі Кодекс або КБОС) – це 

документ закладу освіти, який регулює діяльність закладу, пов’язану з 

порушенням прав особистості на безпеку, а також питання її підтримки і 

втручання в ситуації, коли може виникати загроза її життю, здоров’ю та 

благополуччю. 
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Розділ I 

Визначення термінів 

1. Працівник – особа, яка працює в навчальному закладі згідно з трудовою 

угодою або за контрактом. 

2. Дитина – будь-яка особа віком до 18 років. 

3. Особа, уповноважена представляти дитину – один з її рідних або 

прийомних батьків, або законний опікун. 

4. Дозвіл батьків (опікунів) означає дозвіл, наданий хоча б одним з батьків 

дитини. Проте якщо між батьками дитини немає згоди, їм має бути повідомлено, 

що питання повинно бути вирішено в родині або опікунському суді. 

5. Насильство проти дитини розуміється, як дії проти дитини, що 

підлягають покаранню та є забороненими, скоєні будь-якою особою, зокрема 

працівником навчального закладу, або дії, які загрожують благополуччю дитини, 

зокрема неналежний догляд за нею. 

6. Особа, відповідальна за Інтернет – працівник навчального закладу, 

призначений керівником для контролю за користуванням дітьми мережею 

Інтернет на території навчального закладу та їх безпеку під час такого 

користування. 

7. Особа, відповідальна за реалізацію «Стратегії захисту дітей від 

насильства» (далі – Стратегія) – працівник навчального закладу, призначений 

керівником для контролю за її виконанням. 

8. Особисті дані дитини – будь-яка інформація, за допомогою якої можна 

ідентифікувати дитину. 
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Розділ II 

Визначення чинників ризику насильства проти дитини та 

реагування на них 

1. Працівники освітнього закладу мають знати чинники ризику насильства 

проти дитини та звертати на них увагу в рамках своїх службових обов’язків. 

2. Якщо виявлено чинники ризику, працівники освітнього закладу повинні 

повідомити про них батькам і надати їм інформацію про можливості для 

отримання підтримки, а також заохотити їх до вирішення проблеми. 

3. Працівники повинні постійно контролювати стан і благополуччя дитини. 

БУЛІНГ 

Для батьків   

        Фізичний булінг (насильство).  

Якщо ви підозрюєте, що вашу дитини піддають фізичному насильству:   

1. Почніть випадкову розмову - запитайте, як справи в школі. На основі 

отриманих відповідей з'ясуйте у дитини, чи вів хтось себе образливо щодо неї. 

Намагайтеся стримувати емоції.   

2. Виясніть ситуацію, що склалася з вчителем, директором, перед тим 

як звертатися до вищих органів.   

3. Документуйте дати і час інцидентів, пов'язаних зі знущаннями, 

відповідну реакцію залучених осіб та дії, які були зроблені.   

4. Не звертайтесь до батьків хулігана (хуліганів), щоб вирішити 

проблему самостійно, такі дії не дадуть результату.   
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5. Намагайтеся налаштуватися дитину на позитивний лад, адже 

потрібно жити, спілкуватися і співпрацювати далі.   

                      Соціальний/психологічний булінг (насильство).   

1. Стежте за змінами настрою своєї дитини, її небажанням спілкуватися 

з однолітками, ходити до школи тощо.   

2. Розмовляйте з дітьми, запитуйте, як пройшов їх день і т.п.   

3. Виясніть ситуацію з вчителем, директором, перш ніж звертатися до 

вищих органів.  

4. Разом придумуйте основні фрази, які дитина може сказати своєму 

кривдникові твердим, але не ворожим тоном, наприклад: «Твої слова 

неприємні», «Дай мені спокій» тощо.   

5. Не обговорюйте поведінку вчителя у присутності дітей. Навіть якщо 

у Вас з’явилися якісь претензії – звертайтеся напряму.   

6. Допомагайте їм у всьому шукати позитивні моменти, звертайте увагу 

на хороші якості людей.   

7. Найкраще показувати «як правильно» діяти в тій чи іншій ситуації – 

власний приклад.   

КІБЕРБУЛІНГ (насилля в Інтернеті) 

Для батьків   

1. Здійснюйте батьківський контроль. Робіть це обережно з огляду на 

вікові особливості дітей (для молодших – обмежте доступ до сумнівних сайтів, 

для старших – час від часу переглядайте історію браузеру).   

2. Застерігайте від передачі інформації у мережі. Поясніть, що є речі, 

про які не говорять зі сторонніми: прізвище, номер телефону, адреса, місце та 
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час роботи батьків, відвідування школи та гуртків – мають бути збережені у 

секреті.   

3. Навчіть критично ставитися до інформації в Інтернеті. Не все, що 

написано в мережі – правда. Якщо є сумніви в достовірності – хай запитує у 

старших.   

4. Розкажіть про правила поведінки в мережі. В Інтернеті вони такі 

самі, як і в реальності, зокрема, повага до співрозмовників.   

5. Станьте прикладом. Оволодійте навичками безпечного користування 

Інтернетом, використовуйте його за призначенням, і ваші діти робитимуть так 

само. Якщо дитина потерпає від знущань кібербулера, їй буде дуже складно 

зізнатися у цьому батькам чи ще комусь. На це є декілька причин:   

- страх, що дорослі не зрозуміють сенсу проблеми;   

- страх бути висміяним через буцімто незначну проблему;   

- страх бути покараним чи що постраждає хтось рідний за «донос» на 

булера, особливо якщо цькування зайшли далеко і дитина під контролем 

агресора;  - страх з'ясувати, що «сам винен» і знущання цілком справедливі.   

Як бачите, в основі всіх причин мовчання лежить страх за себе чи близьких. 

У свою чергу, це є наслідком заниженої самооцінки. Боротьбу з кібербулінгом 

ускладнює безкарність в інтернет-просторі, коли кожен може видати себе за 

будь-кого, не відповідаючи за наслідки дій. Найкраще, що можуть зробити 

батьки та вчителі – виховувати в дитині упевненість в собі, розказувати їй про 

небезпеку, будувати довірливі відносини. Тоді у разі виникнення такої 

негативної ситуації хлопчик чи дівчинка одразу ж звертались по допомогу 

дорослих, або ж не реагували на негатив.  

 В підсумку   

Якщо дитина повідомляє вам про те, що вона або ще хтось піддається 

булінгу підтримайте її, похваліть дитину за те, що вона набралася сміливості і 
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розповіла вам про це, і зберіть інформацію (при цьому не варто сердитися і 

звинувачувати саму дитину).   

Підкресліть різницю між доносом з метою просто неприємно дошкулити 

комусь і відвертою розмовою з дорослою людиною, яка може допомогти. Завжди 

вживайте заходів проти булінгу, особливо якщо насильство приймає важкі 

форми або постійний характер, зв'яжіться з учителем або директором школи 

вашої дитини, щоб контролювати ситуацію до тих пір, поки вона не вирішиться.   

Для учнів  

Психологічний булінг, фізичний та кібербулінг (якщо Ви учасник, жертва 

або свідок)   

1. Реакція. Намагайтеся завжди залишатися спокійними, реагуйте на 

грубість спокійно, врівноважено;  

• толерантно зробіть зауваження порушникові;   

• нагадайте про підписання КБОС і відповідальність щодо 

виконання його.  

   

2. Ігнорування. Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь 

уникнути сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть геть.   

3. Гумор. Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи 

самовладання, використайте гумор.   

4. Стриманість. Стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого 

домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено, покажіть силу духу.   

5. Уникнення. Не вступайте в бійку. Кривдник тільки й чекає приводу, 

щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то більше шансів опинитися 

в загрозливій для вашої безпеки і здоров'я ситуації.   
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6. Не мовчати! Обговоріть такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви 

довіряєте. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити 

насилля.   

В підсумку   

Серйозне і відповідальне ставлення до прийнятих правил - запорука 

безпечного та максимально комфортного співіснування учасників освітнього 

середовища.   

Для учителів та техпрацівників   

1. Реагування. На будь-які прояви насилля – реагувати адекватно. Не 

бути спостерігачем: намагатися втрутитися, аби вирішити конфлікт.  

2. Стриманість. Стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого 

домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено.   

3. Не мовчати!   

3.1. Обговорюйте загрозливі ситуації з учнями, з колегами, по можливості 

– з психологом. Це допоможе прийняти правильні рішення, вибудувати 

правильну лінію поведінки і припинити насилля (якщо Ви учасник, жертва або 

свідок).   

3.2. Повідомити про ситуацію керівництво школи.   

  

4. Випередження. Бути активним, креативним, опрацьовувати нові 

методи роботи з учнями, налаштовувати дітей на позитивний та доброзичливий 

лад.   

5. Бути прикладом. Розповідати, як діяти правильно можна безліч 

разів, але насправді показувати правильну модель поведінки потрібно, в першу 

чергу, на власному прикладі.   
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В підсумку  

Дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний характер. 

Осуд, зауваження, догана мають бути спрямовані на вчинок учня і його можливі 

наслідки, а не на особистість порушника правил.   

Жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна 

залишати без уваги. Учням важливо пояснити, що будь-які насильницькі дії, 

образливі слова є неприпустимими. Реакція має бути негайною (зупинити бійку, 

припинити знущання) та більш суворою при повторних випадках агресії.  

Аналізуючи ситуацію, треба з’ясувати, що трапилося, вислухати обидві 

сторони, підтримати потерпілого й обов'язково поговорити із кривдником, щоб 

зрозуміти, чому він або вона так вчинили, що можна зробити, щоб таке не 

повторилося. До такої розмови варто залучити шкільного психолога.   

Залежно від тяжкості вчинку можна пересадити учнів, запропонувати 

вибачитися, написати записку батькам. Учням треба пояснити, що навіть пасивне 

спостереження за знущаннями і бійкою надихає кривдника продовжувати свої 

дії.   

Свідки події повинні захистити жертву насильства і , якщо треба, 

покликати на допомогу дорослих. Потрібно запровадити механізми 

повідомлення про випадки насильства, щоб учні не боялися цього робити. Ці 

механізми повинні забезпечувати учням підтримку і конфіденційність, бути 

тактовними.   

Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити 

заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання 

конфліктів.   
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ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ 

Для батьків   

1. Виконувати свої батьківські обов’язки належним чином.   

2. Зробити все для того, щоб о 8:15 дитина вже була у школі і не 

запізнювалася.   

3. Якщо трапилося так, що Ви знаєте, що дитина може запізнитися, то 

попередьте про це класного керівника.   

4. Якщо Ви заздалегідь знаєте, що дитину потрібно залишити вдома або 

ж щось трапилося непередбачуване, до 8.30 год. цього ж дня потрібно 

обов’язково повідомити про це класного керівника (тел. дзвінок, пояснювальна 

записка, де вказати причину відсутності дитини).   

5. Важливо: у будь-якому випадку відсутності дитини у школі – 

потрібно обов’язково надати медичну довідку чи письмове пояснення батьків 

або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках класному 

керівнику.   

6. Розуміти важливість навчального процесу. Якщо дитина 

систематично пропускає заняття без поважної причини, а навчальний заклад не 

має інформації про те, де вона знаходиться, то, відповідно до постанови Кабінету 

міністрів №684, батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності   

Для учнів   

1. Приходити до школи щоденно не пізніше 7:50.   

2. Якщо виникли непередбачувані обставини, і вам необхідно 

залишитися вдома, або ж Ви знаєте що запізнитеся, то нагадати батькам про те, 

що потрібно до 7:50 повідомити про це класного керівника.   



10 
 

3. Дотримуючись санітарно-гігієнічних норм, залишати свій верхній 

одяг у гардеробі.   

4. Дотримуватись правил етики, культури спілкування з усіма 

учасниками освітнього процесу.   

5. Під час чергування по школі та в класі чітко виконувати свої 

доручення.  

Класним керівникам 1-11 класів   

1. Вчителям своєчасно записувати (після першого та останнього 

уроків) достовірні дані про кількість та прізвища відсутніх дітей до журналу 

обліку відвідування учнями закладу, класний керівник щодня по завершенню 

уроків контролює відвідування учнями навчальних занять, запізнення та ставить 

свій підпис.   

2. У випадку неповідомлення батьками причини відсутності/ 

запізнення учня, з’ясувати її.   

3. Організовувати діяльність класу на засадах партнерства, 

взаємоповаги та взаємодовіри.   

4. Організовувати чергування учнів по школі та в класі. Провести 

роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо обов’язків чергового учня і 

класу.  

5. Медичні довідки та письмові пояснення щодо відсутності учнів у 

школі зберігати в особовій справі учня впродовж навчального року.   

Вчителям   

1. Толерантно ставитись до усіх учасників освітнього процесу. У разі 

необхідності - робити зауваження коректно.   
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2. Пам’ятати: будь-яке насильство, жорстоке поводження, 

дискримінація, булінг (цькування) у закладі освіти є неприйнятним та карається 

законом.   

Здоров’язберігаюча компетентність є пріоритетною для усіх учасників 

освітнього процесу. 

 

 

Розділ III 

Порядок реагування у випадках насильства проти дітей 

Якщо працівник освітнього закладу підозрює, що дитина стала жертвою 

насильства, він повинен надати інформацію про це в письмовій формі класному 

керівнику, директору . 

1. Класний керівник викликає батьків або опікунів дитини, яка може бути 

жертвою насильства, і повідомляє їм про це. 

2. Класний керівник повинен підготувати опис ситуації дитини в 

освітньому закладі та в родині на підставі бесід з дитиною, вчителями, 

однолітками та батьками і розробити план допомоги дитині. 

3. План допомоги має включати рекомендації з таких питань: 

 вжиття заходів для забезпечення безпеки дитини, у тому числі 

повідомлення компетентних служб про можливий випадок насильства; 

 підтримка, яку навчальний заклад повинен запропонувати дитині; 

 направлення дитини до спеціалізованого центру для отримання 

допомоги (за потреби). 

Окремі та складні випадки: 
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 1. У більш складних випадках (пов’язаних із сексуальним насильством, 

жорстоким фізичним або психологічним насильством) керівник КБОС повинен 

створити групу реагування, до складу якої можуть входити класний керівник, 

директор та інші працівники навчального закладу, обізнані із ситуацією або 

добре знайомі з дитиною (надалі – група реагування). 

2. Група реагування повинна підготувати план надання допомоги дитині, 

який відповідає чинним вимогам та базується на матеріалах та іншій інформації, 

зібраній членами групи. 

3. Якщо про можливий випадок насильства проти дитини повідомляється 

її батькам або опікунам, створення групи реагування є обов’язковим. Група має 

призначити батькам або опікунам зустріч для обговорення проблеми, під час якої 

батькам або опікунам може бути повідомлено про те, що можливий випадок 

насильства буде розслідуватися зовнішньою організацію для забезпечення 

об’єктивності розслідування. Необхідно вести протокол такої зустрічі. 

4. Класний керівник повинен представити план надання допомоги дитині 

її батькам або опікунам, рекомендуючи щільну співпрацю під час його 

виконання. 

5. Класний керівник повинен поінформувати батьків або опікунів дитини 

про обов’язок навчального закладу повідомити про можливий випадок 

насильства компетентні органи (прокуратуру, поліцію, суд, службу з питань 

сім’ї,опікунства). 

6. Після того, як класний керівник поінформував батьків, директор 

Кольчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів повинен повідомити про можливий злочин в 

поліцію, службу в справах сім’ї та неповнолітніх. 

7. Відповідальність за подальші дії несуть органи, згадані у попередньому 

пункті. 
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8. Якщо про можливий випадок насильства проти дитини повідомляється 

батькам або опікунам дитини, але факт такого випадку не підтверджений, батьки 

або опікуни дитини мають отримати інформацію про це в письмовій формі. 

9. При реагуванні на повідомлення про випадок насильства розробляється 

таблиця вжитих заходів (втручання). 

10. Таблиця має знаходитися в особовій справі дитини. 

11. Усі працівники освітнього закладу, яким стало відомо про випадок 

насильства, або будь-які дії пов’язані з ним питанням в межах своїх службових 

обов’язків, повинні зберігати конфіденційність, за винятком інформації, яка 

передається компетентним органам відповідно до порядку реагування. 

 

Розділ IV 

Принципи захисту особистих даних дитини 

1. Особисті дані дитини мають бути захищені, згідно з положеннями 

Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI. 

2. Працівники освітнього закладу, які працюють з особистими даними 

дітей, повинні зберігати їх конфіденційність і вживати заходів для їх захисту від 

несанкціонованого доступу. 

3. Особисті дані дитини надаються лише тим особам і організаціям, які 

мають на це право, згідно із законодавством. 

4. Працівники освітнього закладу мають право працювати з особистими 

даними дитини та надавати їх в рамках розслідування, яке проводиться 

міждисциплінарною групою. 
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Працівник освітнього закладу може використовувати інформацію про 

дитину з освітньою або навчальною метою лише за умови анонімності дитини та 

неможливості її ідентифікації за допомогою такої інформації: 

1. Працівник освітнього закладу не має права надавати інформацію про 

дитину, її батьків чи опікунів представникам засобів масової інформації (ЗМІ). 

2. У виключних ситуаціях, якщо це є обґрунтованим, працівник освітнього 

закладу може звернутися до батьків або опікунів дитини за дозволом надати їхні 

контактні дані представникам засобів масової інформації. Такі дані надаються 

лише за умови отримання дозволу від батьків. 

3. Працівники освітнього закладу не мають права надавати можливість 

представникам засобів масової інформації встановлювати контакт з дітьми. 

4. Працівники освітнього закладу не мають права розмовляти з 

представниками засобів масової інформації про дітей, їхніх батьків чи опікунів. 

Це також стосується ситуацій, коли працівник навчального закладу вважає, що 

його висловлювання не записуються. 

5. У виняткових ситуаціях, якщо це є обґрунтованим, працівник освітнього 

закладу може мати розмову з представниками засобів масової інформації про 

дитину або її батьків (опікунів) за умови згоди на це батьків (опікунів) у 

письмовій формі. 

Представники засобів масової інформації можуть отримувати дозвіл на 

доступ до окремих приміщень навчального закладу для підготовки матеріалів 

для ЗМІ за рішенням директора навчального закладу. 

Розділ V 

Принципи захисту зображень 

Визнаючи право дітей на приватність і захист особистих інтересів, школа 

повинна захищати зображення дітей. 
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1. Працівники освітнього закладу не мають права давати дозвіл на фото-, 

відеозйомку дітей або їх аудіозапис на території освітнього закладу без 

попередньої згоди батьків або опікунів дитини в письмовій формі. 

2. Для отримання згоди батьків (опікунів) для фото-, відеозйомки дитини 

працівник освітнього закладу має звернутися до них, згідно з процедурою для 

отримання такого дозволу. Не дозволяється надавати представникам ЗМІ 

контактні дані батьків (опікунів) дитини без їх попередньої згоди. 

3. Якщо зображення дитини є лише частиною великого зображення, 

наприклад, публічного заходу, пейзажу, зборів тощо, дозвіл батьків (опікунів) на 

фото-, відеозйомку не є необхідним. 

4. Оприлюднення працівником освітнього закладу зображення дитини в 

будь-якому вигляді (фото-, відео- або аудіозапису) потребує попередньої згоди 

батьків або законних опікунів дитини в письмовій формі. 

5. Згаданий в п.1 дозвіл повинен містити дані про те, де буде оприлюднено 

запис або зображення та в якому контексті його буде використано. 

Розділ VI 

Принципи доступу дітей до мережі Інтернет 

1. Надаючи дітям доступ до мережі Інтернет, заклад зобов’язаний вжити 

всіх заходів для захисту їх від матеріалів, які можуть зашкодити їхньому 

належному розвитку, зокрема, має бути встановлено останню версію 

спеціального програмного забезпечення для такого захисту. 

2. На території освітнього закладу дитина може мати доступ до мережі 

Інтернет у таких випадках: 

 під наглядом учителя на заняттях з вивчення комп’ютера (уроки 

інформатики); 
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 без нагляду вчителя – на комп’ютерах навчального закладу, 

призначених для цього (вільний доступ). 

3. Коли дитина отримує доступ до мережі Інтернет під наглядом 

працівника освітнього закладу, останній має розповісти дитині про принципи 

безпечного користування мережею Інтернет. Крім того, працівник освітнього 

закладу відповідає за забезпечення безпеки дітей при використанні мережі 

Інтернет під час занять. 

4. На комп’ютерах освітнього закладу, призначених для вільного доступу 

до мережі Інтернет, мають буди постійно доступними навчальні матеріали з 

безпечного користування нею. 

Вчитель освітнього закладу повинен забезпечити на території навчального 

закладу на всіх комп’ютерах з доступом до мережі Інтернет встановлення та 

регулярне оновлення таких елементів: 

 програмне забезпечення для блокування доступу до небажаних 

ресурсів; 

 програмне забезпечення для контролю користування дітьми 

мережею Інтернет; 

 антивірусне програмне забезпечення; 

 програмне забезпечення для блокування спаму; 

 мережевий захист (брандмауер). 

1. Програмне забезпечення, згадане в п.1, має оновлюватися щонайменше 

один раз на місяць. 

2. Вчитель має щонайменше один раз на місяць перевіряти, чи не має 

небезпечних матеріалів на комп’ютерах з доступом до мережі Інтернет. Якщо 

такі матеріали виявлено, він має визначити, хто використовував комп’ютер, коли 

було завантажено такі матеріали. 
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3. Вчитель має повідомити директора про дитину, яка використовувала 

комп’ютер для завантаження небезпечних матеріалів. 

4. Директор повинен провести розмову з такою дитиною стосовно 

безпечного використання мережі Інтернет. 

  

 

Розділ VII 

Контроль за реалізацією Стратегії 

1. Директор освітнього закладу призначає практичного психолога Ковач 

А.А  - особою, відповідальною за реалізацію Стратегії освітнього закладу. 

2. Зазначена особа відповідає за контроль за реалізацією Стратегії, 

реагування на будь-які сигнали щодо його порушення, а також за внесення 

пропозицій стосовно внесення змін до Стратегії. 

3. Кожен навчальний рік відповідальна особа, згадана вище в п.1, повинна 

проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог Стратегії працівниками 

освітнього закладу. 

4. Під час проведення такого загального моніторингу працівники 

освітнього закладу можуть подавати пропозиції стосовно внесення змін до 

Стратегії та повідомляти про порушення її вимог на території освітнього закладу. 

5. На основі результатів анкет працівників освітнього закладу 

відповідальна особа, згадана в п. 1, має підготувати звіт та передати його 

директору освітнього закладу. 

6. Враховуючи результати моніторингу, директор освітнього закладу 

повинен внести необхідні зміни до Стратегії та повідомити про них працівників 

освітнього закладу. 



18 
 

Розділ VIII 

Заключні положення 

1. Кодекс БОС стає чинним з дня його оприлюднення. 

2. Оприлюднення документа має відбутися таким чином, щоб він був 

доступний усім працівникам навчального закладу.  
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Додаток 1 

Показники виконання вимог стандартів захисту дітей відповідно до 

«Стратегії захисту дітей від насильства» 

Стандарт 1. Кольчинський ЗЗСО запровадив та виконує Стратегію. 

Виконання вимог означає: 

1. У навчальному закладі запроваджено реалізацію Стратегії, яка містить 

принципи захисту дітей від насильства. 

2. Стратегія та відповідні принципи захисту дітей дотримуються всіма 

працівниками навчального закладу. 

3. Стратегія визначає такі питання: 

 порядок повідомлення та втручання, де поетапно зазначено, що слід 

робити, коли дитина стала жертвою насильства або її безпеці загрожують 

незнайомі люди, члени родини чи працівники навчального закладу; 

 правила захисту особистих даних, які визначають методи 

збереження та поширення інформації про дітей; 

 правила захисту зображень дітей, які визначають, як можна знімати 

дітей на фото або відео та поширювати їх зображення; 

 правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих 

матеріалів, розміщених у ній, включно з призначенням особи або осіб, 

відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі; 

 принципи безпечних відносин між працівниками навчального 

закладу та дітьми, включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при 

спілкуванні з дітьми. 

4. Директором навчального закладу призначено особу, відповідальну за 

контроль за виконанням Стратегії, при цьому чітко визначено всі її завдання. 
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Показник виконання вимог стандарту: 

 у навчальному закладі затверджено документ під назвою «Кодекс 

безпечного освітнього середовища, підписаний директором навчального 

закладу, який містить усі необхідні положення. 

Стандарт 2. Навчальний заклад здійснює нагляд за своїми 

працівниками для запобігання випадкам насильства проти дітей. 

Виконання вимог означає: 

1. Прийняття на роботу нових працівників із перевіркою їх біографічних 

даних, характеристик і придатності для роботи з дітьми. 

2. При прийнятті на роботу з 2019 р. навчальний заклад обов’язково має 

отримувати дані про кандидатів із Національного кримінального реєстру, коли 

це дозволено законодавством. В інших випадках кандидати повинні підписувати 

заяву про відсутність судимості та перебування під слідством за 

правопорушення, пов’язані з насильством проти дітей, непристойною 

поведінкою та за сексуальні правопорушення. 

3. Подібні заяви також мають з 2019 р. підписуватися волонтерами та 

практикантами, які працюють у освітньому закладі. 

4. У випадках, коли виникають підозри щодо можливих загроз безпеці 

дітей або застосування насильства проти дітей працівниками освітнього закладу, 

в школі завжди дотримуються вимог, зазначених у Стратегії. 

Показники виконання вимог стандарту: 

 виконання вимог при прийнятті на роботу нових співробітників; 

 отримання даних про судимість (перебування під слідством) із 

Реєстру кримінальних проваджень, коли це дозволено законодавством; 
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 заяви про відсутність судимості (перебування під слідством), 

підписані штатними працівниками, волонтерами та практикантами, якщо 

законодавство не дозволяє отримати таку інформацію з Реєстру кримінальних 

проваджень. 

Стандарт 3. Навчальний заклад проводить навчання своїх 

працівників з питань захисту дітей від насильства та надання їм допомоги 

в небезпечних ситуаціях. 

Виконання вимог означає: 

1. Усі працівники освітнього закладу, ознайомлені зі Стратегією. 

2. Усі працівники освітнього закладу знають, як розпізнати чинники 

ризику й ознаки насильства проти дітей, а також правові аспекти захисту дітей 

(обов’язковість втручання для залучення правоохоронної системи). 

3. Щонайменше один учитель або класний керівник освітнього закладу 

пройшов навчання з методів та інструментів, які використовуються для навчання 

дітей захисту від насильства та зловживань (також при використанні Інтернету), 

має плани відповідних занять і навчальні матеріали для дітей. 

4. Класні керівники пройшли інструктаж заступником директора з ВР з 

питань запобігання випадкам знущань над однолітками серед дітей і реагування 

на них. 

5. Працівники освітнього закладу мають доступ до інформації про 

можливість отримання допомоги у випадках, коли підозрюється застосування 

насильства проти дітей, разом із контактними даними місцевих установ, які 

працюють в області захисту дітей і надають допомогу в надзвичайних ситуаціях 

(поліція, суд із сімейних питань, кризовий центр, центр соціальних послуг, 

медичні центри). 
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Показники виконання вимог стандарту: 

 кількість працівників освітнього закладу, які пройшли інструктаж; 

 необхідна інформація є легкодоступною для працівників. 

Стандарт 4. Освітній заклад проводить навчання батьків з питань 

виховання без застосування насильства та захисту дітей від насильства. 

Виконання вимог означає: 

 виховання дітей без застосування насильства; 

 захист дітей від насильства та зловживань, загрози для дітей у мережі 

Інтернет; 

 можливості для вдосконалення навичок виховання; 

 контактні дані установ, які надають допомогу в складних ситуаціях. 

Усі батьки ознайомилися зі Стратегією, затвердженою в освітньому 

закладі. 

 Показники виконання вимог стандарту: 

 кількість батьків, ознайомлених зі Стратегією, затвердженою в 

освітньому закладі. 

Стандарт 5. У освітньому закладі дітей навчають, які права вони 

мають і як вони можуть захистити себе від насильства. 

Виконання вимог означає: 

 1. У освітньому закладі на годинах спілкування організовано заняття для 

дітей з питань прав дитини та захисту від насильства і зловживань (також у 

мережі Інтернет). 
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2. Діти знають, до кого вони мають звертатися за порадами та допомогою 

у випадках насильства і зловживань. 

3. У освітньому закладі є електронні навчальні матеріали для дітей (книги, 

брошури, листівки) з питань прав дитини, захисту від ризиків насильства та 

зловживань, правил безпечної поведінки в мережі Інтернет. 

4. Діти мають доступ до інформації про права дитини та можливості 

отримання допомоги в складних ситуаціях, зокрема про безкоштовні гарячі лінії 

для дітей і молоді на сайті навчального закладу. 

Показники виконання вимог стандарту: 

 кількість навчених дітей; 

Стандарт 6. Освітній заклад проводить моніторинг своєї діяльності 

та регулярно перевіряє її на відповідність прийнятим стандартам захисту 

дітей. 

Виконання вимог означає: 

1. Прийняті правила та процедури для захисту дітей переглядаються 

щонайменше один раз на рік. 

2. У рамках проведення контролю за дотриманням правил і процедур для 

захисту дітей у освітньому закладі  проводяться консультації з дітьми та їхніми 

батьками (опікунами). 

Показник виконання вимог стандарту: 

 щорічно готується внутрішній звіт про виконання в освітньому 

закладі Стратегії. 
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Додаток 2 

Анкета «Моніторинг дотримання положень КБОС» 

  Так Ні 

1. Чи знаєте Ви правила та положення КБОС? □ □ 

2. Чи знайомі Ви з процедурою дій, коли є підозра на 

існування загрози для безпеки дитини? 

□ □ 

3. Чи знаєте Ви, як реагувати на загрозу безпеці 

дитини? 

□ □ 

4. Чи помітили Ви будь-які порушення положень 

Кодексу безпечного освітнього середовища іншими 

працівниками Вашого навчального закладу? 

□ □ 

5. Чи є у Вас зауваження або пропозиції (зокрема, щодо 

внесення змін) стосовно Кодексу безпечного освітнього 

середовища? 

□ □ 

 


