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СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

В КЗО «КРИВОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ 

ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ» 

ВСТУП 

  Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється 

Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є 

створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення 

безпечного освітнього середовища, а також  забезпечення прав, свобод та інтересів 

дітей.   

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. 

Обов’язковими для всіх учасників освітнього процесу повинно бути: 

 взаєморозуміння; 

 взаємоповага; 

 дружня атмосфера; 

 пріоритет прав людини; 

 толерантність; 

 постійний розвиток; 

 активна життєва позиція; 

 здоровий спосіб життя; 
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 людяність; 

 порядність; 

 повага до приватного життя; 

 мир; 

 єдність 

 

Головною метою КБОС у ліцеї  є навчання дітей і дорослих безпечній 

взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань 

з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників освітнього закладу). 

Основні завдання КБОС у ліцеї   

1. Створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що включає 

психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу 

2. Виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу. 

3. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та 

вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника 

освітнього процесу. 

4.  Скласти доступний алгоритм реагування та протидії булінгу; 

5.  Сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, 

адміністрації ліцею, батькам щодо організації безпечного середовища в 

навчальному закладі. 

 

Визначення термінів 

1. Працівник ліцею – особа, яка працює в ліцеї 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 ліцею, або дії, які загрожують благополуччю дитини, зокрема 

неналежний догляд за нею. 

6. Особа, відповідальна за Інтернет – працівник ліцею, призначений 

керівником для контролю за користуванням дітьми мережею Інтернет на 

території ліцею та їх безпеку під час такого користування. 
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7. Особа, відповідальна за реалізацію «Стратегії захисту дітей від насильства» 

(далі – Стратегії) – працівник ліцею, призначений його керівником для 

контролю за її виконанням. 

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

ідентифікувати дитину. 

 

РОЗДІЛ I. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ РИЗИКУ НАСИЛЬСТВА ПРОТИ ДИТИНИ  

Такі негативні явища серед учнівської̈ молоді, як насильство, булінг та 

кібербулінг, секстинг тощо, не можуть не турбувати громадськість, освітян та 

батьків. Логічно, що виникає потреба створити безпечний освітній простір у 

закладі освіти, щоб захистити, убезпечити, запобігти наслідкам впливу на 

особистість несприятливих чинників. Для здобувачів освіти несприятливі впливи 

середовища зумовлюють: появу складних ситуацій у міжособистісному 

спілкуванні — конфлікти з батьками, друзями, вчителями непорозуміння з 

оточенням тощо прояви психологічного та емоційного насильства: ігнорування 

приниження погрози недоброзичливе ставлення тощо дію несприятливих 

чинників, пов’язаних із навчанням. 

 Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива 

поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг 

проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а 

також кіберзалякування. 

Стаття 1. Вербальний булінг 

Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в 

себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про 

зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю 

одягу і т. п.). 

Стаття 2. Фізичний булінг 

Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування 

полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, 

поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином. 

Стаття 3. Соціальний булінг 

Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що 

когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім 

столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність. 

Стаття 4. Кіберзалякування 

Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у 

звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих 

чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у 
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соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення 

створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на 

дитину. 

 

1.  Працівники 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 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 контролювати стан і благополуччя дитини. 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. 

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ 

Правила, що регулюють відносини між адміністрацією ліцею, педагогічним 

колективом, здобувачами освіти, батьками та громадою складено на основі  

«Порядку реагування на випадки булінгу (цькування), затвердженим Наказом 

МОН № 1646 від 28 грудня 2019р.  

ПОРЯДОК 

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки 

булінгу (цькуванню) в ліцеї 

Загальні питання 

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування). 

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях: 

кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи 

неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника 

освітнього процесу; 

потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі 

малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування); 

спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу 

(цькування); 

сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник 

(булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності). 

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку 

булінгу (цькування) учасника освітнього процесу є: 

 замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної 

відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка; 

 неврівноважена поведінка; 
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 агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства; 

 різка зміна звичної для дитини поведінки; 

 уповільнене мислення, знижена здатність до навчання; 

 відлюдкуватість, уникнення спілкування; 

 ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього 

процесу спілкуватися; 

 занижена самооцінка, наявність почуття провини; 

 поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації 

уваги; 

 демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу; 

 схильність до пропуску навчальних занять; 

 відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття; 

 депресивні стани; 

 аутоагресія (самоушкодження); 

 суїцидальні прояви; 

 явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, 

головний біль, кволість тощо); 

 намагання приховати травми та обставини їх отримання; 

 скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи 

зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; 

жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток 

сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа 

бажає зберегти в таємниці; 

 наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних 

знущань, сексуального (інтимного) змісту; 

 наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей. 

4. До булінгу (цькування) в закладі освіти належать випадки, які відбуваються 

безпосередньо в приміщенні закладу та на прилеглих територіях та (або) за межами 

закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи 

закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника 

закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти. 

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками 

освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) 

такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій. 

5. Обов’язки учасників освітнього процесу щодо запобігання та протидії 

булінгу в закладі освіти: 

1) педагогічних працівників: 

Педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися педагогічної етики; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 
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процесу; захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації що завдають шкоди 

здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на 

території ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим 

звичкам; додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку, виконувати свої посадові обов’язки; повідомляти адміністрацію про 

факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, 

інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були 

особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних 

заходів для припинення булінгу (цькування); 

2)  практичного психолога та соціального педагога: 

Практичний психолог та соціальний педагог забезпечують профілактику та 

запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, 

психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу 

(цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування); 

3) здобувачів освіти: 

Здобувачі освіти зобов’язані поважати гідність, права, свободи та законні 

інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

відповідно та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 

довкілля; дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку, повідомляти адміністрацію про факти булінгу (цькування)стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або про які отримали 

достовірну інформацію від інших осіб; 

4) батьків 

Батьки, інші законні представники здобувачів освіти зобов’язані виховувати 

у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та 

естетичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих і довкілля; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини 

та інших учасників освітнього процесу; дотримуватися установчих документів, 

правил внутрішнього розпорядку ліцею; сприяти адміністрації ліцею у проведенні 

розслідування щодо випадків булінгу (цькування); виконувати рішення та 

рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування). 

 

 

Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) 

 в закладі освіти 

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу 

(цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення 



8 
 

стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно 

інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну 

інформацію, директора ліцею або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу 

(цькування). 

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або 

підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу. 

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із 

застосуванням засобів електронної комунікації. 

2. Директор ліцею у разі отримання заяви або повідомлення про випадок 

булінгу (цькування): 

 невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє 

територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні 

одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи 

неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування); 

 за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для 

надання екстреної медичної допомоги; 

 повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо 

соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною 

булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу 

(цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин; 

 повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою 

здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних 

послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та 

надання соціальних послуг; 

 скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - 

комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або 

повідомлення. 

Склад комісії, права та обов'язки її членів 

1. Склад комісії затверджує наказом директор ліцею. 

Комісія виконує свої обов'язки на постійній основі. 

2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. 

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж 

п'яти її членів. 

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні 

представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також 

можуть залучатися сторони булінгу (цькування). 

3. Головою комісії є директор ліцею. 

Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на 

комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що 

підлягають розгляду. 
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Голова комісії визначає функціональні обов'язки кожного члена комісії. У разі 

відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. 

4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та 

матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу 

засідань комісії. 

5. Член комісії має право: 

 ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), 

брати участь у їх перевірці; 

 подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються; 

 брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; 

 висловлювати окрему думку усно або письмово; 

 вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії. 

6. Член комісії зобов'язаний: 

 особисто брати участь у роботі комісії; 

 не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв'язку 

з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або 

інтересах третіх осіб; 

 виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'язками, 

доручення голови комісії; 

 брати участь у голосуванні. 

Порядок роботи комісії 

1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в 

закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих 

умов для подальшого здобуття освіти у класі, де стався випадок булінгу 

(цькування); з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та 

вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу 

(цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення 

таких послуг. 

2. Діяльність комісії здійснюється на принципах: законності, верховенства 

права, поваги та дотримання прав і свобод людини, неупередженого ставлення до 

сторін булінгу (цькування), відкритості та прозорості, конфіденційності та захисту 

персональних даних, невідкладного реагування, комплексного підходу до розгляду 

випадку булінгу (цькування), нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання 

його суспільної небезпеки. 

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України "Про 

інформацію", "Про захист персональних даних". 

3. До завдань комісії належать: 

 збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), 

зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших 

законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу 
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(цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога; 

експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення 

булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному 

здоров'ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи 

засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, 

повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для 

об'єктивного розгляду заяви; 

 розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку 

булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність 

обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві. 

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують 

інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать: 

 оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних 

та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому 

числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

 визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів 

для усунення таких причин; 

 визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу 

(цькування) у класі, де стався випадок булінгу (цькування); 

 моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних 

послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів 

виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та 

заходів; 

 надання рекомендацій для педагогічних працівників ліцею щодо 

доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з 

малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми 

батьками або іншими законними представниками; 

 надання рекомендацій для батьків або інших законних 

представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною 

булінгу (цькування). 

4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, 

час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. 

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох 

третин її складу. 

6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню 

засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших 

заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і 

місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним 

особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді. 
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7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються 

шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу 

комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол 

засідання комісії, що оформлюється наказом директора. 

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись 

принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам 

відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не 

використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають 

право: 

 ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії; 

 ставити питання по суті розгляду; 

 подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що 

розглядаються. 

10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення 

комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням. 

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу 

(цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати 

десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення директора ліцею. 

Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)  

1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) має бути 

постійним системним процесом, спрямованим на: визначення та реалізацію 

необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу 

(цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення; виявлення булінгу 

(цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення; визначення та 

реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу 

(цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення. 

2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) ґрунтується 

на принципах: недискримінації за будь-якими ознаками; ненасильницької 

поведінки в міжособистісних стосунках; партнерства та підтримки між 

педагогічним колективом і батьками (законними представниками) малолітнього чи 

неповнолітнього здобувача освіти; особистісно-орієнтованого підходу до кожної 

дитини; розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього 

процесу; гендерної рівності; участі учасників освітнього процесу в прийнятті 

рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів закладу 

освіти. 

3. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ліцеї 

відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти (далі - План). 
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План розробляється до початку навчального року. Заплановані заходи можуть 

відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, 

тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні перегляди та обговорення 

тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого 

досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор та інших організаційних 

формах. 

 

 

РОЗДІЛ IІІ.  

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 ліцею, 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 ліцею мають право працювати з особистими даними дитини та 

надавати їх в рамках розслідування, яке проводиться міждисциплінарною групою. 

 

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 навчального 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 навчального закладу не мають права надавати можливість 

представникам засобів масової інформації встановлювати контакт з дітьми. 

4. Працівники навчального 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 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. 

6. Представники засобів масової інформації можуть отримувати дозвіл на доступ до 

окремих приміщень освітнього закладу для підготовки матеріалів для ЗМІ за 

рішенням директора закладу. 
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РОЗДІЛ ІV.  

ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ЗОБРАЖЕНЬ 

Визнаючи право дітей на приватність і захист особистих інтересів, заклад 

освіти повинен захищати зображення дітей. 

1. Працівники ліцею не мають права давати дозвіл на фото-, відеозйомку дітей 

або їх аудіозапис на території ліцею без попередньої згоди батьків або 

опікунів дитини в письмовій формі. 

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

працівник ліцею 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 ліцею зображення дитини в будь-якому вигляді 

(фото-, відео- або аудіозапису) потребує попередньої згоди батьків або 

законних опікунів дитини в письмовій формі. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V. 

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 закладу освіти дитина може мати доступ до мережі Інтернет у 

таких випадках: 

 під наглядом учителя на заняттях; 

 без нагляду вчителя – на комп’ютерах закладу освіти, призначених для цього 

(вільний доступ). 

3. Коли дитина отримує доступ до мережі Інтернет під наглядом ліцею, останній 

має розповісти дитині про принципи безпечного користування мережею Інтернет. 

Крім того, працівник відповідає за забезпечення безпеки дітей при використанні 

мережі Інтернет під час занять. 

4. На комп’ютерах, призначених для вільного доступу до мережі Інтернет, мають 

буди постійно доступними навчальні матеріали з безпечного користування нею.   
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Особа, відповідальна за безпечний доступ до мережі Інтернет повинна 

забезпечити на території закладу на всіх комп’ютерах з доступом до мережі Інтернет 

встановлення та регулярне оновлення таких елементів: 

 програмне забезпечення для блокування доступу до небажаних ресурсів; 

 антивірусне програмне забезпечення; 

 програмне забезпечення для блокування спаму; 

 мережевий захист (брандмауер). 

Особа, відповідальна за безпечний доступ до мережі Інтернет, має щонайменше один 

раз на місяць перевіряти, чи не має небезпечних матеріалів на комп’ютерах з 

доступом до мережі Інтернет. Якщо такі матеріали виявлено, вона має визначити, хто 

використовував комп’ютер, коли було завантажено такі матеріали та повідомити 

заступника директора з виховної роботи для подальшої роботи з такою дитиною. 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ. 

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  ЗДОБУВАЧА  ОСВІТИ 

1. Здоровий і безпечний заклад освіти  для дітей — забезпечений хорошими 

санітарними умовами: свіжою питною водою, чистими і теплими туалетами, 

доступним і корисним харчуванням. 

2. Надає рівні можливості для всіх — сприймає всіх дітей однаково, 

незалежно від їхньої статі, соціального статусу, культурного походження, 

віросповідання або стану здоров’я. 

3. Забезпечує якісну освіту — розширює горизонти навчання дитини, 

розвиває навички та вміння в усіх сферах навчання, враховує індивідуальні 

особливості учнів, різні стилі навчання, підтримує активне навчання і критичне 

мислення, знайомить дітей з інформаційними технологіями, розвиває навчання 

життєвих навичок із професійними, компетентними і вмотивованими вчителями. 

4. Захищає і піклується — враховує інтереси учнів, оберігає їх від 

ризикованої поведінки, захищає від надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного або соціального походження. 

 «Сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище» 

1. Ліцейське подвір’я, приміщення і навколишня територія є безпечними для 

життя і здоров’я учнів. 

2. В ліцеї створено належні санітарно-гігієнічні умови.  

3. В ліцеї належний рівень пожежної та електричної безпеки. 

4. В ліцеї забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять 

фізичною культурою, пункту надання першої домедичної допомоги. 
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5. В ліцеї створено навчальний простір, який забезпечено сучасними 

технологічним засобами та навчально-методичними матеріалами для активного 

навчання дітей з урахуванням особливостей їхнього розвитку. 

6. В ліцеї проводяться практичні тренування персоналу та учнів щодо 

злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях. 

«Комфортне психосоціальне середовище» 

1. Персонал ліцею добре обізнаний із концепцією безпечної школи та 

підготовлений з питань створення психосоціального середовища, сприятливого 

для навчання, здоров’я, успішної соціалізації та гармонійного розвитку дитини. 

2. Ліцей підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх 

учасників освітнього процесу. 

3. Ліцей проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства 

і має чіткі механізми реагування на прояви насильства і знущання. 

4. В ліцеї створено і забезпечується вільний доступ до позаурочної діяльності, 

сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку життєво - важливих 

компетентностей. 

5. В ліцеї забезпечується надання психологічних консультацій та 

психосоціальної підтримки, особливо для дітей, які постраждали внаслідок 

конфлікту, та дітей із сімей у складних життєвих обставинах. 

6. В ліцеї здійснюється направлення учнів для отримання зовнішньої допомоги 

у разі потреби. 

 

 

 

РОЗДІЛ VII  

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ 

1. Директор ліцею призначає Хіміч О.П. – заступника директора з ВР -  

особою, відповідальною за реалізацію Стратегії на території ліцею. 

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. Кожні півроку відповідальна особа, згадана вище в п.1, повинна 

проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог Стратегії працівниками 

ліцею.  

4. Під час проведення такого загального моніторингу працівники ліцею 

можуть подавати пропозиції стосовно внесення змін до Стратегії та повідомляти 

про порушення її вимог на території ліцею. 

5. На основі результатів анкет працівників ліцею відповідальна особа, 

згадана в п. 1, має підготувати звіт та передати його директоу. 
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6. Враховуючи результати моніторингу, директор повинен внести необхідні 

зміни до Стратегії та повідомити про них працівників ліцею. 

 

 

 

РОЗДІЛ VIII 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Кодекс БОС  ліцею стає чинним в день його оприлюднення. 

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

доступний усім працівникам ліцею,  наприклад через його розміщення на сайті 

ліцею. 

 

  

 

 

ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТУ 

 

Представник 

батьківської громадськості    

 

   _______________ 

 

«05» вересня 2020 р                                              

Представник від учнів 

 

 

   _______________ 

 

«05» вересня 2020 р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Додаток 1 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ  
(ҐРУНТУЮТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ ПОВАГИ ДО ПРАВ ДИТИНИ, РОЗРОБЛЕНІ ВІДПОВІДНО ДО 

ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, МЕМОРАНДУМУ СПІВПРАЦІ МІЖ УЧАСНИКАМИ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ) 
На що ми, здобувачі освіти, маємо звернути увагу: 

1. Ми у безпеці: 

 ми не створюємо фізичну та психологічну небезпеку: бійки, штовхання, булінг (цькування); 

 дотримуємося правил безпеки, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять; 

 безпечно використовуємо навчальне та спортивне обладнання; 

 піклуємось про те, що нас оточує (територія та приміщення ліцею, навчальні кабінети, книги, меблі 

тощо); 

 дотримуємося чистоти, турбуємося про довкілля; 

 бережемо та гартуємо своє здоров’я.  

2. Ми – ввічливі, толерантні: 

 ми й педагоги звертаємося один до одного шанобливо; 

 ввічливо розмовляємо; 

 поводимось так, щоб чути вчителя, своїх товаришів; 

 висловлюємо свої погляди, не зачіпаючи гідності і почуттів інших людей; 

 виявляємо повагу до старших, піклуємося про молодших. 

3. Ми поважаємо цінності свого ліцею, старанні і наполегливі у навчанні: 

 пам’ятаємо, що ми є гідними представниками свого ліцею, своєї країни; 

 плекаємо мову, звичаї та культуру українського народу, шануємо звичаї та культуру інших народів; 

 досягаємо успіхів у духовному зростанні та оволодінні знаннями; 

 дотримуємося академічної доброчесності; 

 вміємо самоорганізовуватися, працювати на уроках та виконувати домашні завдання; 

 відповідально ставимося до навчання; 

 вміємо працювати в команді; 

 використовуємо гаджети на уроці лише для навчання та з дозволу вчителя;  

4. Ми пам’ятаємо: 

 дотримуємося режиму роботи та відпочинку; 

 приходимо до навчальних кабінетів за 10-15хв. до початку занять, займаємо своє робоче місце, 

готуємо все необхідне навчальне приладдя до уроку; 

 не запізнюємося, починаємо та закінчуємо урок із дзвоником; 

 не покидаємо територію ліцею до закінчення уроків (лише у супроводі батьків або за їх заявою, 

поставивши до відома класного керівника; 

 пам’ятаємо: ліцей – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т.ч. ножам, вибуховим, 

вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам. 
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Додаток 2 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ РИЗИКУ НАСИЛЬСТВА  

ПРОТИ ДИТИНИ ТА РЕАГУВАННЯ НА НИХ 

 

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. 

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 закладу тощо. 

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

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). 

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

не говорять зі сторонніми: прізвище, номер телефону, адреса, місце та 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 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) 
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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. 

5. 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 адміністрацію ліцею. 

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. 

В підсумку 
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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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Додаток 3 

ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИМОГ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

ВІДПОВІДНО ДО «СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА» 

 

Стандарт 1. Ліцей запровадила та виконує Стратегію. 

Виконання вимог  означає: 

1. В ліцеї запроваджено реалізацію Стратегії, яка містить принципи захисту дітей 

від насильства. 

2. Стратегія і відповідні принципи захисту дітей дотримуються всіма працівниками 

ліцею. 

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 ліцею; 

• 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 ліцею та дітьми, включно з 

повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми. 

4. Директором ліцею призначено особу, відповідальну за контроль за виконанням 

Стратегії, при цьому чітко визначено всі її завдання. 

Показник виконання вимог стандарту: 

• в ліцеї затверджено документ під назвою «Кодекс безпечного освітнього 

середовища Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді», 

підписаний представником ліцею і представником Ради батьків, який містить 

усі необхідні положення. 

 

Стандарт 2.Ліцей 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. У випадках, коли виникають підозри щодо можливих загроз безпеці дітей або 

застосування насильства проти дітей працівниками ліцею, в ліцеї завжди 

дотримуються вимог, зазначених у Стратегії. 
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Показники виконання вимог стандарту: 

• виконання вимог при прийнятті на роботу нових співробітників; 

 

Стандарт 3. Ліцей проводить навчання своїх працівників з питань захисту 

дітей від насильства та надання їм допомоги в небезпечних ситуаціях. 

Виконання вимог  означає: 

1. Усі працівники ліцею ознайомлені зі Стратегією. 

2. Усі працівники ліцею 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 ліцею 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 ліцею 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). 

Показники виконання вимог стандарту: 

 кількість працівників ліцею, які пройшли інструктаж; 

 необхідна інформація є легкодоступною для працівників. 

 

Стандарт 4. Ліцей проводить навчання батьків з питань виховання без 

застосування насильства та захисту дітей від насильства. 

Виконання вимог означає: 

1.На вебсайті ліцею для батьків є вся необхідна інформація з таких питань: 

• 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 

2.Усі батьки ознайомилися зі Стратегією, затвердженою в ліцею. 

Показники виконання вимог стандарту: 

 Розміщєння корисної інформації на сайті ліцею; 

 кількість батьків, ознайомлених зі Стратегією, затвердженою в ліцею. 

 

Стандарт 5. В ліцеї дітей навчають, які права вони мають і як вони можуть 

захистити себе від насильства. 
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Виконання вимог  означає: 

1. В ліцеї на годинах спілкування організовано заняття для дітей з питань прав 

дитини та захисту від насильства і зловживань (також у мережі Інтернет). 

2. Діти знають, до кого вони мають звертатися за порадами та допомогою у 

випадках насильства і зловживань. 

3. В ліцеї 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 ліцею. 

Показники виконання вимог стандарту: 

кількість навчених дітей; 

на сайті ліцею розміщено інформацію про безкоштовні гарячі лінії для 

дітей і молоді разом з порадами, як отримати допомогу у випадках 

насильства. 

 

Стандарт 6. Ліцей 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 в ліцеї проводяться консультації з дітьми та їхніми батьками 

(опікунами). 

Показник виконання вимог стандарту: 

 щорічно готується внутрішній звіт про виконання в ліцеї Стратегії. 
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Додаток 4 

 

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 

ліцею?  

□ □ 

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

внесення змін) стосовно Кодексу безпечного освітнього 

середовища? 

□ □ 

 

 

 


