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Вступ 

  Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією 

ЮНІСЕФ  для сучасних навчальних закладів є створення нового освітнього 

простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального 

середовища, а також  забезпечення прав, свобод та інтересів дітей. 

 Головним правилом для всіх дій працівників закладу є необхідність діяти 

в найкращих інтересах дитини. Кожен працівник  Глухівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №6 повинен ставитися до дітей з повагою та враховувати їхні 

потреби. Використання працівником будь-якої форми насильства проти дитини 

є неприйнятним. Тому 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; 

 людяність; 

 порядність; 

 повага до приватного життя; 

 мир; 

 єдність 

Головною метою КБОС  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 навчальних закладів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно – правова база  
 Європейська конвенція про здійснення прав дітей 

 Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі 

дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії        

 Конвенція про права дитини 

 Закон України "Про освіту" (із змінами) 

 Постанова Верховної Ради України  Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: 

забезпечення, дотримання, захист" 

 Постанова КМУ від 21 листопада 2013 р № 895 Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

 Постанова КМУ від 21 листопада 2013 р № 896 Про затвердження Порядку 

виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 

надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких 

сімей (осіб) 

 Постанова КМУ 22.08.2018 № 658  «Порядок взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи  у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі» 

 Наказ 19.08.2014  № 564/836/945/577Про затвердження Порядку 

розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з 

дітьми або загрози його вчинення 

 Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 

насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та 

службами» 

 Лист МОН від 28.10.2014 року  № 1/9-557 «Про Методичні рекомендації 

щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та 

взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» 

 Лист МОН від 28.12.2016 року №1/9-680 «Щодо захисту дітей від усіх 

форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження» 

 Лист МОН від 05.03.2018 року №1/9-133 «Щодо листа Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» 

 Лист МОН від 18.05.2018 року №1/11- 5480 «Методичні рекомендації 

щодо запобігання та протидії насильству» 

 Лист МОН від 07.08.2018 року №1/9-186 «Про деякі питання організації в 

закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини в 

2018/2019 навчальному році » 

 Лист МОН від 29.12.2018 року №1/9-790 «Щодо організації роботи у 

закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та 

булінгу» 

 Лист МОН від 29.01.2019 року №1/11- 881 «Рекомендації для закладів 

освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

від 18 грудня 2018  р. №2657- VIII 
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Розділ І 

 

ЗАВДАННЯ КБОС 

 

Основні завдання КОДЕКСУ : 

1. Виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього 

процесу. 

2. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, 

психологів, батьків на освітнє середовище школи. 

3. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та 

вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника 

освітнього процесу. 

4.  Сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, 

адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в 

закладі освіти. 

 Рішенням педагогічної ради у закладі освіти створено робочу групу, до 

складу якої увійшли: 

Директор школи - Калиновська І.М.,  

Заступник директора з ВР - Говоруха Т.М.,  

Заступник директора з НВР- Шерешень Л.М.,  

Заступник директора з НВР - Курган О.Г.,  

Соціальний педагог- Козловська Т.В.,  

Педагог-організатор- Сірик О.Г.,  

Практичний психолог - Володько О.Д.,  

Учитель молодшої ланки- Гапонько Т.М.,  

Учитель середньої ланки- Некрасова Л.М.,  

Голова батьківської ради школи - Ямнік   В.В.,  

Учень 10 класу, медіатор - Бурик Д. Р.,   

Завданням робочої групи є: провести аудит закладу освіти, організувати та 

провести просвітницькі заняття для педагогів, батьків, учнів з даного питання, 

скласти проект КБОС та обговорити і схвалити його на засіданні педагогічної 

Ради школи. 

 



Розділ II. 

Визначення чинників ризику насильства проти 

дитини та реагування на них 

 

 Такі негативні явища серед учнівської ̈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 школярів 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. 

  

Різні види насильства(булінг): 

1. Психологічне. Словесна образа (приниження, обзивання, використання 

нецензурної лексики, шантаж і т.д.) ,  переслідування, залякування, якими 

навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити 

себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю. 

2. Фізичне. Бійки, умисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень, що може 

призвести або призвело до травмування, порушення фізичного чи 

психічного здоров’я, нанесення шкоди честі та гідності. 

3. Економічне. Вимагання грошей , їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на 

які постраждалі мають передбачене законом право. 

4. Сексуальне.  Дії сексуального характеру щодо неповнолітнього (-ої). 

1.  Працівники закладу освіти 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 освіти 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 ІІІ 

АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ 

1. Ознайомлення учасників освітнього  процесу з нормативно- правовою базою 

та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в 

освітньому середовищі. 

2. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із 

залученням  представників  правоохоронних органів, служб соціального 

захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій. 

3. Ведення факультативу «Рівний-рівному», гурткової роботи «Медіація- 

вирішення конфліктів мирним шляхом». 

4. Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до 

яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень. 

5. Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства та його 

наслідки. 

6. Батьківські збори –це форма організації спільної діяльності батьків, учителів, 

практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх 

спілкування з метою обговорення актуальних питань  навчання і виховання, 

ухвалення рішень. 

7. Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями 

психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного 

виховання. 

8. Педагогічний консиліум - форма спілкування учнів, учителів, фахівців 

психологічної служби навчального закладу та батьків, метою якої є цілісне, 

різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної 

позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу 

зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики 

оволодіння аутотренінгом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ IV 

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ 

Правила, що регулюють відносини між адміністрацією, педагогічним 

колективом, здобувачами освіти, батьками та місцевою громадою прописані в 

Наказі директора школи від 31.01.2019р. «Про затвердження П подання та 

розгляду ( з дотриманням конфіденційності заяв про випадки булінгу 

(цькуванню) та Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти» 

  У цьому розділі запропоновано реагування та протидія булінгу. 

ПОРЯДОК 

подання та розгляду (з дотриманням 

конфіденційності заяв про випадки булінгу (цькування) 

у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №6 

Загальні питання 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)». 

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про 
випадки булінгу (цькуванню). 

З. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні 
представники, працівники та педагогічні працівники школи та інші особи. 

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації. 

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

Булінг (цькування) — діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього 
процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 
сексуальному насильстві ( у тому числі із застосуванням засобів електронних 
комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та 
(або) такою особою стосовно учасників освітнього процесу, внаслідок чого 
могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю 
потерпілого. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: систематичність 
(повторюваність) діяння;  наявність сторін кривдник (булер), потерпілий 
(жертва булінгу), спостерігач (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. 

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню) 

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші 

учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу 

(цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його 

вчинення по відношенню до oci6 за зовнішніми ознаками, або про які отримали 



достовірну інформацію від інших ociб зобов'язані повідомляти директору 

школи. 

2. Розгляд та неупереджене з'ясування обставин випадків булінгу 
(цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки 
булінгу (цькування) (далі — Заява). 

З. Заяви, що надійшли на електронну пошту Глухівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. №6 отримує секретар, яка зобов'язана терміново повідомити 
керівника школи та відповідальну особу. 

4. Прийом та реєстрацію поданих заяв здійснює відповідальна особа, а 
у paзi відсутності — особисто директор школи або його заступник. 

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрацій заяв про випадки 
булінгу (цькування). 

6. Форма та примірний зміст заяви оприлюднюється на офіційному 
веб-caйті школи.  

7. Датою подання Заяв є дата їх прийняття. 

8. Розгляд заяв здійснює директор школи з дотриманням 
конфіденційності.  

Відповідальна особа 

1. Відповідальною особою призначається працівник школи з числа 
педагогічних працівників. 

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація 
Заяв, повідомлення директора школи. 

3. Відповідальна особа призначається наказом керівника школи. 

4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон 
оприлюднюється на офіційному вeб-caйті школи. 

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 

1. За результатами розгляду Заяви директор школи видає рішення про 
проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням 
уповноважених ociб. 

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені 
особи мають право вимагати письмове пояснення та матеріали сторін. 

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник 
школи створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі комісія) 
та скликає засідання. 

4. Комісія створюється наказом директора школи. 

5. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі 
психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор 
школи та  інші зацікавлені  особи. 

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та 
іншими нормативними актами. 

7. Якщо комісія визначила що це був булінг (цькування), а не 
одноразовий конфлікт чи сварка, (відповідні дії носять  систематичний 
характер), то директор школи зобов'язаний повідомити уповноважені органи 
Національної поліції (ювенальна поліція) та служби у справах дітей, 



8. У paзi, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 
постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів 
Національної поліції України із заявою, про що директор школи має повідомити 
постраждалого. 

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в 
окремому журналі зберігаються в паперовому з оригіналами підписів всіх 
членів комісії. 

10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися до 
уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та 
служби у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування). 

11. Батьки зобов'язані виконувати piшення та рекомендації Комісії. 

Терміни подання та розгляду Заяв 

1. Заявники зобов'язані терміново повідомляти директору школи про 
випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву. 

2. Рішення про проведення розслідування iз визначенням 
уповноважених oci6 видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви 
відповідним наказом. 

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими 
особами здійснюється протягом 3-х робочих днів з дати видання рішення про 
проведення розслідування. 

4. За результатами розслідування призначається засідання Комісії на 
визначену дату, але не пізніше ніж через З робочих дні після видання рішення. 

5. Директор школи зобов'язаний повідомити уповноважені органи 
Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про 
кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.  



 

ПОРЯДОК 

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) 

у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №6 

 

Загальні питання 
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)». 

2. Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки 
булінгу (цькування) у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№6 (далі —
школі ). 

Реагування на доведені випадки булінгу 

1. На основі рішення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка 
кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи 
сварку, тобто відповідні дії носять систематичний характер, керівник закладу: 

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України (ювенальна поліція) та служб у справах дітей про випадки булінгу 
(цькування) в школі забезпечує виконання заходів для надання соціальних та 
психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали 
його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі — Заходи). 

2. Заходи здійснює психологічна служба відповідно до Плану заходів, 
затверджених керівником закладу. 

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні 
години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати 
телефони довіри. 

 Відповідальність ociб причетних до булінгу (цькування)  

1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 1734 
Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту: 

”Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу 

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 - тягне 
за собою накладення штрафу від  п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадської роботи на строк від двадцяти до 
сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті вчинене групою ociб 

або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 



мінімумів громадян або громадської роботи на строк від сорока до п’ятдесяти 

годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті вчинене малолітніми 
або неповнолітніми особами від чотирнадцяти до шістнадцяти років тягне за 
собою накладення штрафу на батьків або oci6, які їх замінюють, від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадської роботи 
на строк від двадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті вчинене малолітньою 

або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років тягне 

за собою накладення штрафу на батьків або ociб, які їх замінюють, від ста до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадської 

роботи на строк від сорока до п’ятдесяти годин. 

Неповідомлення директором школи уповноваженим підрозділам органів 

Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника 

освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк 

до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.  



Розділ V.  

Принципи захисту особистих даних дитини 

§1.   

1. Працівники закладу, які працюють з особистими даними дітей, повинні 

зберігати їхню конфіденційність і вживати заходів для їхнього захисту від 

несанкціонованого доступу. 

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

на це право, згідно із законодавством, та відповідні повноваження. 

3. Працівник закладу не має права надавати інформацію про дитину, її батьків 

чи опікунів представникам засобів масової інформації. 

4. У виключних ситуаціях, якщо це є обґрунтованим, працівник 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. 

5. Працівники закладу не мають права надавати можливість представникам 

засобів масової інформації встановлювати контакт з дітьми. 

6. 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. 

7. Представники засобів масової інформації можуть отримувати дозвіл на 

доступ до окремих приміщень закладу для підготовки матеріалів для ЗМІ за 

рішенням керівника закладу. 

8. Приймаючи відповідне рішення, керівник повинен звернутися до 

адміністрації закладу з проханням підготувати приміщення закладу для 

роботи представників ЗМІ таким чином, щоб зйомка дітей у закладі була 

неможливою. 

 

§2.  

      Принципи захисту зображень 

1. Визнаючи право дітей на приватність і захист особистих інтересів, заклад 

повинен захищати зображення дітей. 

2. Працівники закладу не мають права давати дозвіл на фото-, відеозйомку 

дітей або їх аудіозапис на території закладу без попередньої згоди батьків 

або опікунів дитини в письмовій формі. 

3. Якщо зображення дитини є лише частиною великого зображення, 

наприклад, публічного заходу, пейзажу, зборів тощо, дозвіл 

батьків(опікунів) на фото-, відеозйомку не є необхідним. 

 

§3. 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 спеціальне 

програмне забезпечення для такого захисту. 

2. На території закладу дитина може мати доступ до мережі Інтернет у таких 

випадках: 

     -    під наглядом учителя на заняттях з вивчення комп’ютера; 

- відповідальна особа 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. 

- з виявленою особою, провести профілактичну бесіду, попередивши 

батьків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ VІ 

Безпечна школа  здобувача  освіти 

1. Здорова і безпечна школа  для дітей — забезпечена 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, забезпечує навчальним планом і 

програмами відповідно до віку, 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. 

5. Залучає учнів, сім’ї та місцеві громади — цінує і стимулює участь батьківських 

комітетів та шкільного самоврядування в плануванні шкільних заходів; надає 

освітні послуги дорослому населенню, є освітнім центром громади . 

«Сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище» 

1. Школа має чіткі рекомендації щодо безпечного маршруту до школи. 

2. Шкільне подвір’я, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя 

і здоров’я учнів. 

3. У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови.  

4. У школі належний рівень пожежної та електричної безпеки. 

5. У школі забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять 

фізичною культурою, пункту надання першої домедичної допомоги. 

6. У школі створено навчальний простір, який забезпечено сучасними 

технологічним засобами та навчально-методичними матеріалами для активного 

навчання дітей з урахуванням особливостей їхнього розвитку. 

7. У школі забезпечується навчання персоналу школи і учнів з питань мінної 

безпеки та поводження з вибухонебезпечними речовинами. 

8. У школі проводяться практичні тренування персоналу та учнів щодо 

злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 



«Запобігання поширенню коронавірусу» 

 підтримання чистоти навколишнього середовища: часте очищення 

поверхонь та об’єктів, що використовуються спільно; 

 забезпечення належної вентиляції для збільшення свіжого повітря, 

насамперед через відкриття вікон та дверей, де це можливо; за потреби - 

заохочення діяльності на відкритому повітрі; 

 використання масок (залежно від віку), коли неможливо підтримувати 

фізичне дистанціювання; це включає забезпечення масками; 

 скринінг симптомів батьками та вчителями, тестування та ізоляція 

людей із підозрою на хворобу відповідно до національних процедур; 

перебування вдома в разі хвороби; 

 чіткий і доступний обмін інформацією та механізми зворотного зв’язку 

з батьками, учнями та вчителями; 

 продовження надання основних шкільних послуг, таких як підтримка 

психічного здоров’я та психосоціальної діяльності, програми шкільного 

харчування, імунізації та інші послуги. 

 

На рівні класу 
 - фізичне дистанціювання, де це доречно; 

 - носіння масок, де це рекомендовано; 

 - часта гігієна рук; 

 - респіраторний етикет; 

 - очищення та дезінфекція; 

 - достатня вентиляція; 

- проміжки між партами або групування дітей, якщо потрібно. 

Групи ризику 
 - визначення учнів та викладачів, які мають високий ризик тяжких 

захворювань;  

 - застосування узгодженого та інтегрованого підходу для забезпечення дітей 

із вразливих груп (захист, психічне здоров’я та психосоціальна підтримка, 

реабілітація, харчування та інші питання); 

 - підтримання фізичного дистанціювання та використання медичних масок; 

- часта гігієна рук та респіраторний етикет. 

 

ФІЗИЧНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ 

 За межами класу фізичне дистанціювання між дітьми всіх 

вікових груп та працівниками має бути хоча би метр. 

 У класних кімнатах дистанція може варіюватися, залежно 

від інтенсивності поширення хвороби: 

 У разі поширення в громаді: дистанція для всіх людей має 

складати мінімум 1 метр. 

 



«Комфортне психосоціальне середовище» 

1. Персонал школи 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. Школа підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх 

учасників освітнього процесу. 

3. Школа проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства і 

має чіткі механізми реагування на прояви насильства і знущання. 

4. У школі створено і забезпечується вільний доступ до позаурочної діяльності, 

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

компетентностей. 

5. У школі забезпечується надання психологічних консультацій та психосоціальної 

підтримки, особливо для дітей, які постраждали внаслідок конфлікту, та дітей із 

сімей у складних життєвих обставинах. 

6. У школі здійснюється направлення учнів для отримання зовнішньої допомоги у 

разі потреби. 

 

«Навчання дітей і дорослих на засадах загальнолюдських цінностей і 

життєво важливих компетентностей» 

 

У школі створено систему мотивації до навчання вчителів та учнів життєво 

важливих навичок на засадах компетентнісного підходу. 

Навчання психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, 

успішної соціалізації та самореалізації учнів, визначено одним із ключових 

завдань школи. 

Тематика здоров’я, безпеки, соціальної та громадянської компетентності, 

розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, поводження у 

надзвичайних ситуаціях є обов’язковими елементами змісту навчального плану 

школи. 

У школі навчання психосоціальних компетентностей (життєвих навичок) 

для учнів усіх класів відбувається в інтерактивній формі. 

У школі створено систему взаємонавчання і взаємопідтримки вчителів. 

Персонал школи постійно підвищує свою кваліфікацію за дистанційними 

та очними формами навчання. 

 

«Ефективне шкільне управління, партнерство і участь» 

  

Створення безпечної (дружньої до дитини) школи є головним пріоритетом 

шкільної політики. 

 Школа має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймаються усіма 

учасниками навчально-виховного процесу. 

 Управління школою відбувається на засадах самоврядування, демократії, 

рівного доступу, прозорості та поваги до різноманіття культур (включно з 

системою учнівського самоврядування). 

 Батьки учнів беруть активну участь у житті школи. 



У школі створена і діє на постійній основі Служба порозуміння «STEP», яка 

допомагає вирішувати конфлікти мирним шляхом. 

 Школа активно взаємодіє з громадою та органами місцевого 

самоврядування на засадах відкритості і партнерства. 

 Персонал школи мотивований і отримує постійну підтримку у набутті 

необхідних навичок щодо забезпечення ефективного шкільного управління, 

партнерства та участі. 

 Школа забезпечує залучення і рівність для всіх учасників навчально-

виховного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ VІІ 

 

Правила поведінки учасників освітнього процесу 

 

Правила базуються на чинному законодавстві України: 

- Конвенція про права дитини; 

- Конституція України; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про загальну середню освіту»; 

- Законом України «Про загальноосвітній навчальний заклад»; 

- Закон України «Про охорону дитинства»; 

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад 

та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України. 

 

I Загальна частина 

Учень школи повинен шанувати Герб, Прапор та Гiмн України, її закони. 

 

II. Права учня 

Учень має право: 

 

Брати участь в органiзацiї та управлiннi освітнім процесом в школi. 

Вибирати i бути обраним до органiв управлiння школи (шкiльного 

самоврядування). 

Користуватися примiщеннями, обладнанням та навчальною лiтературою 

школи. 

Обирати предмети для поглибленого вивчення, факультативи, спецiальнi 

курси. 

 

III. Обов'язки учнiв 

 

Учень зобов'язаний: 

1. Сумлiнно вчитися, повнiстю використовувати вiдведений для навчання 

час, працювати для збагачення власних знань, систематично готуватися 

до навчальних занять, приймати участь у позакласних та позашкільних 

заходах. 

2. Пiдтримувати чистоту та порядок в приміщенні закладу освіти. 

3. Зберiгати майно навчального закладу. 

4. Виконувати вимоги адмiнiстрацiї та педагогiчних працівників 

навчального закладу, а також постанови шкiльного i класного 

самоврядування. 

5. Ввічливо ставитися до всіх оточуючих, культурно вітатися. 

6. Вести себе як подобає людинi. 

 

 



Правила для учнів 

1. «Ми у безпеці» 

1.1. Реально оцінюй небезпечні ситуації, задля запобігання травматизму. 

1.2. Знай і дотримуйся правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх 

закінчення. 

1.3. Пам'ятай про правила поводження з виявленими підозрілими предметами. 

1.4. Ознайомся з місцем розміщення та правилами користування планами 

евакуації. 

1.5. Закінчення заняття після дзвоника, тому під час перерви переходь з одного 

навчального кабінету до іншого спокійно, без метушні та галасу. 

1.6. Особливо уважним будь під час руху сходами. При пересуванні слід 

триматися правого боку 

1.7. Бережи майно школи, акуратно стався як до свого, так і до чужого майна, 

дотримуються чистоти і порядку на території школи. 

1.8. Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т. ч. ножам, 

вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, 

наркотикам, токсичним речовинам. 

1.9. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є 

неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами. 

1.10 Ти можеш звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя, 

соціального педагога за допомогою, якщо проти тебе здійснюються протиправні 

дії..  

1.11. Дотримуйся правил дорожнього руху та поведінки в міському транспорті, 

громадських місцях. 

2. «Ми ввічливі» 

2.1. Поважай та цінуй себе, оточуючих та навколишнє середовище. 

2.2. Вітайся з персоналом, вчителями та іншими дорослими. 

2.3. Шкільна спільнота ставляться один до одного ввічливо, толерантно, 

справедливо та з повагою 

2.4. Поважай цінності своєї школи 

2.5. Час перерви — особистий час кожного, тому ти можеш його проводити за 

власним розсудом, але так щоб не заважати іншим. 

2.6. Висловлюй свої погляди, не зачіпаючи гідності і почуттів інших людей 

2.7. Проявляй повагу до старших, піклуйся про молодших 

 



3. «Ми – старанні і наполегливі у навчанні» 

3.1. Неси відповідальність за підготовку до уроків та пунктуальність, приходь за 

15 хв. до початку занять за розкладом. 

3.2. Ходи в чистому, випрасуваному одязі ділового стилю та чистому взутті, з 

охайною зачіскою. 

3.3. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках 

недоречний. 

3.4. Пам’ятай про зміну сезонів, верхній одяг залишай в роздягальні. 

3.5. На урочисті загальношкільні заходи приходь у святковій формі. 

3.6. Телефон на уроці використовуй лише для навчання, за вказівкою вчителя. 

3.7. Йти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів та медичної 

сестри (попередньо узгодивши з батьками). 

3.8. У разі пропуску занять пред'яви класному керівнику довідку або записку від 

батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску 

більше трьох днів принеси довідку з медичної установи. 

3.9. Досягай стабільно високих результатів у навчанні, працюючи самостійно та 

в команді 

4. Прикінцеві положення: 

4.1. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до 

відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:  

– усне зауваження;  

– запис зауваження в щоденник;  

– винесення догани, включно із занесенням іі в особову справу учня; 

 – виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики або малої 

педагогічної ради; 

 – відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками. 

4.2. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для 

виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться 

школою. 

 

 

 

 

 

 

 



Правила для вчителів 

1. Виконуй Статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового 

розпорядку, умови контракту чи трудового договору. 

2. Настановленням та особистим прикладом виховуй повагу до принципів 

загальнолюдської моралі (правди, справедливості, відданості, патріотизму, 

гуманізму, працелюбності, стриманості, доброти та інших доброчинностей). 

3. Поважай та розвивай традиції школи. 

4. Дотримуйся педагогічної етики, моралі, поважай права учнів. 

5. Ти маєш пам’ятати, що по-старому вже не буде. Тому, бери новий освітній 

продукт в руки і адаптуй його під себе. 

6. Пильність і бажання вчитися – запорука майбутнього успіху вчителя в НУШ. 

7. Соціальні мережі – трансляція твого життя, не забувай, що ти приклад для 

наслідування. 

 

 

Правила для батьків 

1. Вiдповiдальнiсть за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти в 

першу чергу покладається на вас. Тому, у разi вiдсутностi дитини у школi ви 

повиннi дiяти за наступним алгоритмом (ст. 15 Iнструкцiї з облiку дiтей i 

пiдлiткiв шкiльного вiку, затвердженої Постановою вiд 12 квiтня 2000 р № 646): 

1.1. Якщо дитина захворiла. Телефонувати класному керiвнику i повiдомити про 

хворобу дитини до початку навчальних занять, бо вiдповiдно до Iнструкцiї 

ведення класного журналу, у роздiлi "Облiк вiдвiдування (пропускiв занять)" 

класний керiвник щодня вiдмiчає кiлькiсть урокiв, пропущених кожним учнем i 

вказує причину вiдсутностi. Коли дитина одужає, надати до школи медичну 

довiдку. 

1.2. Якщо передбачається пропуск заняття за сiмейними обставинами (до 3-х 

днiв) надати письмове пояснення на iм'я класного керівника, або директора 

школи у перший день вiдсутностi дитини. 

1.3. Якщо передбачається лiкування дитини в санаторiї, заздалегiдь надати заяву 

на iм'я директора школи i копiю документа, який є пiдставою для вiдсутностi 

дитини (путiвка, довiдка лiкаря тощо). 

 

 

 



2. Станьте партнером для вчителя. 

3. Не відправляйте дитину до школи без сніданку: у школі вона витрачає сили. 

4. Під час виконання завдань не стійте над дитиною, дайте їй попрацювати 

самостійно. А коли буде потрібна ваша допомога, то без крику, зі словами «не 

хвилюйся», «ти все вмієш», «поміркуймо разом», «згадай, як пояснював 

учитель», допоможіть дитині. 

5. Свої розбіжності з приводу педагогічної тактики вирішуйте без дитини, 

пам’ятайте – все що ви говорите дома, вона говорить в школі. 

6. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на 

власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою 

хімією, ліками. 

7. Якщо ви хочете поговорити про дитину, домовтесь з вчителем заздалегідь, щоб 

не відволікати від освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ VIIІ 

Контроль за реалізацією 

1.  Керівник  закладу  призначає Заступника директора з ВР Говоруху Т.М. 

особою, відповідальною за реалізацію КБОС на території закладу освіти. 

2.  Зазначена особа відповідає за контроль за реалізацією КБОС, реагування на 

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

стосовно внесення до нього змін . 

3.  Один раз на рік відповідальна особа, згадана вище в п.1, повинна проводити 

загальний моніторинг рівня виконання вимог КБОС працівниками закладу. Під 

час проведення такого загального моніторингу працівники закладу можуть 

подавати пропозиції стосовно внесення змін та повідомляти про порушення його 

вимог на території закладу. 

4.  На основі результатів анкет працівників закладу відповідальна особа, згадана 

в п. 1, має підготувати звіт та передати його керівникові закладу. 

5.  Враховуючи результати моніторингу, керівник закладу повинен внести 

необхідні зміни до КБОС та повідомити про них працівників закладу 

Заключні положення 

1. Кодекс БОС стає чинним в день його оприлюднення. 

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

усім працівникам,   через його розміщення на сайті школи. 

  

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 закладу освіти? 

□ □ 

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

внесення змін) стосовно Кодексу безпечного освітнього 

середовища? 

□ □ 

 

 
 



Визначення термінів 

1.Працівник закладу освіти  – 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 

закладу освіти, або дії, які загрожують благополуччю дитини, зокрема 

неналежний догляд за нею. 

6.Особа, відповідальна за Інтернет – працівник закладу освіти, призначений 

керівником для контролю за користуванням дітьми мережею Інтернет на 

території закладу освіти та їх безпеку під час такого користування. 

7.Особа, відповідальна за реалізацію  КБОС Глухівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради – працівник закладу освіти, 

призначений керівником для контролю за її виконанням. 

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

ідентифікувати дитину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

 

Насильство проти дитини та реагування на нього 

 

 

Булінг 

 

 

Захист особистих даних дитини 

 

 

Доступ до мережі інтернет 

 

 

Санітарні умови 

 

 

Рівні права 

 

 

Якісна освіта 

 

 

Харчування  

 

 

Маршрут до школи 

 

 

Здоровий спосіб життя 

 

 

Захист та піклування 

 

 

Співпраця з батьками 

 

 

Сприятливе для здоров’я і навчання фізичне 

середовище 

 

 

Психосоціальне середовище  

 

 

Мотивація  до навчання вчителів та учнів 

 

 

Безпечний  маршрут до школи 

 

 

Активна  участь батьків у житті школи 

 

 

Служба порозуміння «STEP» 

 

 

Права та обов’язки учнів 

 

 

Правила поведінки учнів 

 

 

Правила для вчителів  

 

Правила для батьків  



 


