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Вступ 

Сучасне освітнє середовище створює неповторне індивідуалізоване та 

персоналізоване враження, де у кожного є можливість відшукати себе. 

Середовище школи – це місце, де зустрічаються та взаємодіють не лише учні, 

вчителі, навколишні мешканці та гості школи, де відбуваються не лише уроки, 

цікаві зустрічі, свята та концерти, але й лекції та семінари, діють відкриті 

лабораторії та майстерні у різних галузях науки, мистецтва та технологій. 

Головною метою КБОС у СНВК «Пролісок»  є навчання дітей і дорослих 

безпечній взаємодії у освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та 

зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників 

навчальних закладів). 

Головним правилом для всіх дій працівників СНВК «Пролісок» є необхідність 

діяти в найкращих інтересах дитини. Кожний працівник повинен ставитися до 

дітей з повагою та враховувати їхні потреби. Для досягнення цього працівники 

закладу повинні діяти відповідно до чинного законодавства та внутрішніх 

правил в межах своїх повноважень. Використання працівником будь-якої 

форми насильства проти дитини є неприйнятним. 

 

Розділ I 

Повноваження та обов’язки працівників закладу освіти з 

попередження та протидії булінгу (цькуванню) 

Дуже важливо, щоб кожен учасник освітнього процесу знав позицію 

СНВК «Пролісок» щодо протидії та попередження насильства та булінгу 

(цькування) та неухильно дотримувався визначених положень та правил 

поведінки. Також учасники освітнього процесу мають знати, що робити, з ким 

взаємодіяти і яку відповідальність вони несуть за власні дії або бездіяльність у 

випадку булінгу (цькування).  

Молодші школярі мають неодмінно звертатися по допомогу до дорослих 

— учителів і батьків. Допомога дорослих дуже потрібна і в будь-якому іншому 

віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному 

та психічному здоров'ю. 

Типовими ознаками булінгу є:  

• систематичність (повторюваність);  

• наявність сторін: кривдник, потерпілий, спостерігачі (за наявності);  

• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної 

та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 

потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції 

потерпілого. 



Молодші школярі мають неодмінно звертатися по допомогу до дорослих 

— учителів і батьків. Допомога дорослих дуже потрібна і в будь-якому іншому 

віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному 

та психічному здоров'ю. 

1. Директор СНВК «Пролісок»: 

1.1. забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування); 

1.2. розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) та видає рішення 

про проведення розслідування; скликає засідання комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за 

результатами проведеного розслідування та вживає відповідних 

заходів реагування; 

1.3. повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної 

поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти; 

1.4. забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу 

(цькування); 

1.5. координує роботу з впровадження комплексного підходу до 

попередження та протидії булінгу (цькуванню) у закладі освіти. 

2. Педагогічні працівники: 

2.1. повинні своєчасно виявити конфлікт; 

2.2. надати допомогу і підтримку у випадку булінгу (цькування); 

2.3. в жодному разі не мають ігнорувати чи приховувати повідомлення 

про випадки булінгу (цькування); 

2.4. виявляти проблеми в поведінці учнів/учениць та спільно з батьками 

шукати спосіб їх вирішення; 

2.5. повідомляти директора СНВК «Пролісок»  або уповноважену особу 

про випадки булінгу (цькування); 

2.6. вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

3. Практичний психолог СНВК «Пролісок»: 

3.1. проводить аналіз соціально-психологічного клімату в комплексі 

загалом та у класах, дошкільних групах; 

3.2.  бере  участь в розгляді звернень щодо випадків булінгу 

(цькування);  

3.3. забезпечує профілактику булінгу (цькуванню);  

3.4. здійснює психологічний супровід учнів та вихованців довкілля. 

4. Здобувачі освіти 



Якщо ви стали свідком булінгу або жертвою булінгу в закладі 

освіти: 

- розкажіть про це батькам, 

- вчителю, 

- психологу. 

- або безпосередньо директору. 

5. Батьки, або законні представники дитини 

                     Якщо дитина все-таки підтвердила в розмові, що вона стала 

жертвою булінґу, то скажіть їй: 

- Я тобі вірю (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви повністю на 

її боці). 

- Мені шкода, що з тобою це сталося (це допоможе дитині 

зрозуміти, що Ви переживаєте за неї і співчуваєте їй). 

- Це не твоя провина (це допоможе дитині зрозуміти, що її не 

звинувачують у тому, що сталося). 

- Таке може трапитися з кожним (це допоможе дитині зрозуміти, 

що вона не самотня: багатьом її одноліткам доводиться 

переживати залякування та агресію в той чи той момент свого 

життя). 

- Добре, що ти сказав мені про це (це допоможе дитині зрозуміти, 

що вона правильно вчинила, звернувшись по допомогу). 

- Я люблю тебе і намагатимуся зробити так, щоб тобі більше не 

загрожувала небезпека (це допоможе дитині з надією 

подивитись у майбутнє та відчути захист). 

- Не залишайте цю ситуацію без уваги. Якщо дитина не вирішила 

її самостійно, зверніться до класного керівника, а в разі 

його/її неспроможності владнати ситуацію, до завуча або 

директора школи.  

- Написати і зареєструвати офіційну заяву. 

- Якщо вчителі та адміністрація не розв’язали проблему, не варто 

зволікати ізнаписанням відповідної заяви до поліції. 

6. Розгляд  та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу 

(цькування) в СНВК «Пролісок» відповідно до заяви, що 

надійшла. 

1. Директор СНВК «Пролісок»: 

1.1. видає рішення про проведення розслідування із визначенням 

уповноважених осіб; 

1.2. для прийняття рішення за результатами розслідування створює 

наказом комісію з розгляду випадків боулінгу (цькування); 

1.3. скликає засідання комісії з розгляду випадків боулінгу (цькування). 



1.4. повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції  

(ювенальна поліція) та Службу у справах дітей, якщо  Комісія 

визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи 

сварка. 

2. Уповноважена особа: 

2.1. Проводить розслідування; 

2.2. Готує необхідні для засідання матеріали (шляхом опитування 

учасників випадку, з’ясування наявності фото та відеофіксацій, підготовки 

висновку психологом тощо). 

3. Члени комісії: 

3.1. на засіданні розглядають та аналізують матеріали, зібрані в 

результаті попереднього з’ясування обставин;  

3.2. визначають сторін булінгу (цькування), можливі причини та 

необхідні заходи для їх усунення;  

3.3. планують заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, 

формування емпатії між сторонами булінгу (цькування) та надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу 

(цькування), в тому числі із залученням необхідних фахівців із 

надання правової, соціальної та іншої допомоги тощо; 

3.4. формують рекомендації для педагогічних працівників СНВК «Пролісок» 

щодо доцільних методів навчання та організації роботи з дітьми-сторонами 

булінгу (цькування) та їхніми батьками або законними представниками; 

3.5. формують рекомендації для батьків або законних представників 

дитини, яка стала стороною булінгу (цькування). 

Головна ціль створення такої комісії - це не визначити, чи був випадок 

булінгом чи одноразовим конфліктом (це може встановити лише суд), а 

розробити план подальших дій щодо вирішення ситуації в закладі, проведення 

стабілізації психологічного клімату та створення безпечних умов для 

подальшого спільного навчання сторін випадку в СНВК «Пролісок», 

уникнення рецидивів. Для досягнення ефективності запланованих заходів 

рекомендації комісії повинні виконувати всі учасники освітньогопроцесу. 

 

Розділ II 

Виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників на випадки насильства. 

3.1. Директор СНВК «Пролісок» забезпечує реалізацію у закладі 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі шляхом: 

1. проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із 

запобігання та протидії насильству; 



2. здійснення з учасниками освітнього процесу інформаційно-

росвітницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі 

стосовно дітей та за участю дітей; 

3.організації роботи практичного психолога та/або соціального педагога з 

постраждалими дітьми; 

4.визначення уповноваженого спеціаліста з числа працівників закладу для 

проведення невідкладних заходів реагування у разі виявлення фактів насильства 

та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб. 

3.2. Уповноважена особа СНВК «Пролісок» 

У разі виявлення фактів насильства уповноважена посадова особа СНВК 

«Пролісок»:  

1. протягом доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти 

інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції та службу 

у справах дітей (у разі коли постраждалою особою та/або кривдником є 

дитина);  

2.  забезпечує надання медичної допомоги (у разі потреби);  

        3.  фіксує необхідну інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення 

(звернення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі (закладу освіти) за формою згідно з додатком 3 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/65/f477066n266.doc 

3.3. Працівники закладу  

У разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати:  

 на домашнє насильство,  складні життєві обставини, жорстоке 

поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини 

працівники закладу: 

- передають уповноваженій особіСНВК «Пролісок»інформацію по 

дитинуу разі її відсутності - безпосередньо керівникові закладу освіти  

чи заступнику директора інформацію про дитину з метою планування 

подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або 

іншої допомоги постраждалому.  

Організації та установи до яких слід звернутися у випадку домашнього 

насильства: 

- До територіального органу поліції або за телефоном 102.  

- До центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіТЕЛЕФОНИ.  

- До управління сім'ї та молоді  міської  держадміністрацій.  

             - До громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від 

насильства.  

- До психолога, соціального педагога, класного керівника тощо.  

- До близької людини.  

- На телефони «Гарячих ліній». ТЕЛЕФОНИ. 

Служби підтримки постраждалих осіб: 

../../НАПРЯМКИ%20РОБОТИ/Домашнє%20насильство/додатком%203
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/65/f477066n266.doc


центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

 притулки для дітей; 

 центри соціально-психологічної реабілітації дітей; 

 соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка); 

 центри соціально-психологічної допомоги; 

 територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг); 

 інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги 

постраждалим особам. 

 

Розділ III 

Принципи доступу дітей до мережі Інтернет 

1. Надаючи дітям доступ до мережі Інтернет, керівництво СНВК «Пролісок» 

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

їхньому належному розвитку, зокрема, має бути встановлено спеціальне 

програмне забезпечення для такого захисту. 

На території СНВК «Пролісок» дитина може мати доступ до мережі Інтернет у 

таких тільки у випадку під наглядом учителя на уроках; 

2. Коли дитина отримує доступ до мережі Інтернет під наглядом працівника 

СНВК «Пролісок» (вчителем інформатики), 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. 

 Безпека в інтернеті для здобувачі освіти:  

1. Не давайте нікому своїх паролів. 

2. Не надавайте особистої інформації поштою чи в чатах без гострої на те 

потреби. 

3. Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам. 

4. Повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоять (погрози, 

файли певного місту, пропозиції). 

5. Відмовляйтесь від зустрічей з випадковими людьми, з якими 

познайомились в онлайні. 

6. Не діліться своїми фото з незнайомцями. 

7. Не повідомляйте інформацію про кредитки батьків (номер картки, 

термін дії та таємний код). 

8. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код чи QR-код. 

9. Не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланнями, 

навіть якщо їх надали друзі. 

10. Встановлюючи перевірені програми, контролюйте, щоб на ПК не 

додались небажані програми. 



11. Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями (друзі, які 

ними діляться можуть не підозрювати про загрозу). 

12. Не відкривайте листи-спам, вони можуть містити віруси. 

Батьки, або законні представники дитини 

1. Розміщуйте комп’ютери з Internet-з’єднанням поза межами кімнати вашої 

дитини; 

2. Поговоріть зі своїми дітьми про друзів, з яким вони спілкуються в он-

лайні, довідайтесь як вони проводять дозвілля і чим захоплюються; 

3. Цікавтесь які вебсайти вони відвідують та з ким розмовляють; 

4. Вивчіть програми, які фільтрують отримання інформації з мережі 

Інтернет, наприклад, Батьківський контроль в Windows*; 

5. Наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не погоджувалися 

зустрічатися зі своїм он-лайновим другом без Вашого відома; 

6. Навчіть своїх дітей ніколи не надавати особисту інформацію про себе та 

свою родину електронною поштою та в різних реєстраційних формах, які 

пропонуються власниками сайтів; 

Контролюйте інформацію, яку завантажує дитина (фільми, музику, ігри, 

тощо); 

7. Цікавтесь чи не відвідують діти сайти з агресивним змістом; 

8. Навчіть своїх дітей відповідальному та етичному поводженню в он-лайні. 

Вони не повинні використовувати Інтернет мережу для розповсюдження 

пліток, погроз іншим та хуліганських дій; 

9. Переконайтеся, що діти консультуються з Вами, щодо будь-яких 

фінансових операції, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через 

Інтернет мережу; 

10. Інформуйте дітей стосовно потенційного ризику під час їх участі у будь-

яких іграх та розвагах 

11. Розмовляйте як з рівним партнером, демонструючи свою турботу про 

суспільну мораль. 

             Використовуючи ці рекомендації, Ви маєте нагоду максимально 

захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі Інтернет. Але 

пам’ятайте, Інтернет, це не тільки осередок розпусти та жорстокості, але й 

найбагатша в світі бібліотека знань, розваг, спілкування та інших корисних 

речей. Ви повинні навчити свою дитину правильно користуватися цим 

невичерпним джерелом інформації 

 

Розділ IV 

Принципи захисту особистих даних здобувачів освіти 

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

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

http://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children/kidviolcontent.mspx


2. Працівники СНВК «Пролісок», 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, та відповідні повноваження. 

4. Працівник СНВК «Пролісок» може використовувати інформацію про 

дитину з освітньою або навчальною метою лише за умови анонімності 

дитини та неможливості її ідентифікації за допомогою такої інформації. 

5. Працівник СНВК «Пролісок»  не має права надавати інформацію про 

дитину, її батьків чи опікунів представникам засобів масової інформації. 

 

Розділ V 

Принципи захисту зображень здобувачів освіти 

Визнаючи право дітей на приватність і захист особистих інтересів,  СНВК 

«Пролісок» повинназахищати зображення дітей. 

1. Працівники СНВК «Пролісок» не мають права давати дозвіл на фото-, 

відеозйомку дітей або їх аудіозапис на території комплексу без 

попередньої згоди батьків або опікунів дитини в письмовій формі. 

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

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

запис або зображення та в якому контексті його буде використано 

(наприклад, що його буде розміщено на веб-сайті комплексу 

http://www.prestyzh.org.ua/). 
 

Розділ VI 

Визначення термінів 

1. Безпечне освітнє середовище – це наявність у ньому безпечних умов 

навчання та праці, комфортної міжособистісної взаємодії, яка сприяє 

емоційному благополуччю учнів, педагогів, батьків, відсутність будь-

яких проявів насильства та достатньо ресурсів для їх запобігання, а 

також дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної 

та соціальної безпеки кожного учасника навчально-виховного процесу. 

2. Внутрішній аудит закладу освіти – оцінка реальної ситуації (сильні 

та слабкі сторони, ризики та небезпеки, можливості закладу) щодо 

http://www.prestyzh.org.ua/


безпеки та захисту осіб, які задіяні у освітньому процесі закладу 

освіти; ретельний аналіз проблем закладу. 

3. Кодекс безпечного освітнього середовища– це внутрішній документ  

закладу освіти, який повинен регулювати всі напрями діяльності 

закладу, пов’язані з порушеннями прав дитини на безпеку, а також 

питання підтримки дітей і втручання в ситуації, коли може виникати 

загроза їхньому життю, здоров’ю або благополуччю.  

4. Контрольний список– перелік дій, заходів, поряд з якими є місце для 

відмітки (сheckbox), де можна поставити будь-яку відмітку, якщо дія 

виконана. 

5. Моніторинг – (від англ. monitoring– контролювання) нагляд, контроль 

за певними процесами або станом чого-небудь. 

6.  Освітнє середовище  - це місце, де зустрічаються і взаємодіють не 

лише учні та вчителі, а й батьки, мешканці району, гості школи; 

відбуваються не лише уроки, цікаві зустрічі, свята та концерти, але й 

лекції, семінари, тренінги тощо; діють відкриті лабораторії та 

майстерні у різних галузях науки, мистецтва й технологій.  

7. Показники  результативності – це статистичний індикатор, який 

містить інформацію про результати виконання  програми, проекту 

тощо. 

8. Булінг (цькування), тобто діяння 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 або такою особою стосовно інших учасників освітнього 

процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 

психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

9. Працівник – особа, яка працює в СНВК «Пролісок» згідно з трудовою 

угодою або за контрактом. 

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

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

прийомних батьків, або законний опікун. 

12. 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. 

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

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

зокрема працівником гімназії, або дії, які загрожують благополуччю 

дитини, зокрема неналежний догляд за нею. 



14. Особа, відповідальна за Інтернет – працівник СНВК «Пролісок», 

призначений його керівником для контролю за користуванням дітьми 

мережею Інтернет на території СНВК «Пролісок» та їх безпеку під час 

такого користування. 

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

можна ідентифікувати дитину. 

 
 

 Розділ VII 

Заключні положення 

1. Кодекс БОС СНВК «Пролісок» стає чинним в день його оприлюднення. 

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

доступний усім працівникам закладу, наприклад, через його розміщення 

на сайті. 

 

 

Рішення 

1. Внести зміни до змісту персональної згоди батьків згідно п.1 розділу 

ІІІ 

2. Оприлюднити Кодекс до 13.01 

3. Виготовити інформаційний  

4. Обрати уповноважену особу від СНВК за безпечне освітнє середовище 

5. Обрати відповідальною особою  за Інтернет 

6. Переглянути посадові інструкції 

7. Розробити до 20.01. пам’ятку для педагога  


