
 

 

 
  

 

 

Безпека дітей в 

закладах освіти 

Інформація для 

батьків/опікунів 

 

Додаткову інформацію про безпеку можна 
знайти на веб-сайті школи та на веб-сайті 

Pan Dorset Safeguarding Children Partnership 
 

Якщо ви відчуваєте занепокоєння щодо 
безпеки вашої чи іншої дитини, 

зверніться до призначеного у школі 
керівника з питань безпеки, його 
заступника або іншого старшого 

співробітника. Також можна звертатися 
до: 

 
BCP MASH  

01202 123334 
або MASH@bcpcouncil.gov.uk 

 
поліції за номером 999 в екстрених 

випадках  
     або 101 у неекстрених випадках 
     NSPCC 0808 800 5000 
        Дитяча гаряча лінія 0800 1111 
 
 

Підгрупа Pan Dorset Safeguarding Children 

Partnership безпеки в закладах освіти БКП  
(Ред. Вер 2021 р.) 

 

 

Питання безпеки 

Відвідування – відвідування вашої дитини 

контролюється щоденно, а значні пропуски 

завжди перевіряються інспектором із 

відвідування.  У школі діє політика відвідування, 

з якою слід ознайомитися й засвоїти. 

Поведінка – у школі діють чіткі правила 

поведінки для всієї шкільної спільноти, яких слід 

дотримуватися, щоб усі були щасливі й не мали 

проблем.  Ми розуміємо, що іноді діти 

сваряться, і має бути дорослий, який вислухає і 

допоможе дітям вирішити ситуацію. 

Булінг – школа дуже серйозно ставиться до 

всіх випадків булінгу і намагатиметься разом із 

дітьми та сім’ями вирішити будь-які проблеми.  

У школі діє політика протидії булінгу, з якою слід 

ознайомитися й засвоїти. 

Здоров’я й безпека – кожен у школі несе 

відповідальність за створення безпечного 

середовища для дітей і дорослих.  У школі діє 

чітка політика щодо забезпечення здоров’я й 

безпеки, якої всі повинні дотримуватися.  У 

школі працюють кваліфіковані фахівці з 

надання першої допомоги в разі нещасних 

випадків у школі. 

Кібербезпека – школа усвідомлює, що 

технології відіграють важливу роль у навчанні 

дітей і прагне захищати дітей у віртуальному 

світі.  Школа має для батьків інформацію про 

безпеку в Інтернеті, яка допоможе захистити 

ваших дітей як у школі, так і вдома. 

Скарги  

Якщо у вас є будь-які зауваження щодо 

взаємодії школи з вами чи вашою дитиною, 

звертайтеся до нас.  Старший учитель з 

радістю поговорить із вами, щоб вирішити будь-

які проблеми.  Краще поговорити з нами, щойно 

у вас виникнуть проблеми, щоб вони не 

переросли в щось більше.  Якщо вам здається, 

що проблему не вирішено, можете висловити 

свої побоювання адміністрації. Процедуру 

подання скарги описано на веб-сайті школи. 

 
 

Обов’язки школи 

Дитина повинна мати змогу ходити до школи й 
почуватися в безпеці, щоб досягати успіху. 

• Усіх працівників і волонтерів цієї школи 
перевіряють, щоб переконатися, що вони 
безпечні для роботи з дітьми, а потім навчають у 
контексті безпеки, захисту дітей та поведінки в 
разі виникнення проблем. 

• У школі є призначений керівник з питань безпеки 
(DSL), який пройшов додаткову підготовку щодо 
звернень із проблемами. 

Згідно DSL: ……….. 

Борець із булінгом це: ………… 

Борець за електронну безпеку це: …………. 

Працівник душпастирської служби це: …………. 

Керівник із профілактики це: …………. 

• Ми завжди будемо дослуховуватися до вас і 
тісно співпрацювати, якщо виникає занепокоєння 
через вашу чи іншу дитину. Іноді неможливо 
поділитися з вами занепокоєнням до залучення 
служби допомоги дітям.  У школі діє політика 
безпеки, в якій міститься детальна інформація 
про те, коли слід звертатися до поліції чи органів 
опіки. Запитайте в нас, як отримати копію цієї 
політики. 

• Ми навчимо вашу дитину дбати про себе, напр., 
здорово харчуватися, боротися з булінгом, 
розповімо про онлайн-безпеку, правила 
дорожнього руху, здорові стосунки, шкоду від 
наркотиків і алкоголю, запобігання екстремізму.  
На цих уроках вашій дитині розкажуть, що 
робити, якщо вона схвильована або боїться за 
свою безпеку. 

Що слід робити батькам/опікунам 
Саме батьки/опікуни повинні в першу чергу дбати 
про безпеку своїх дітей.  Ви повинні завжди: 

• з упевненістю висловлювати занепокоєння щодо 
вашої дитини. 

• говорити з працівниками школи, якщо вам 
потрібна допомога чи підтримка. 

• повідомляти школі щодо наявності рішення суду, 
що стосується безпеки вашої дитини. 

• повідомляти школі про зміни обставин, таких як 
переїзд, новий номер телефону, зміна імені, 
зміна батьківської відповідальності 

• повідомляти школі, хто буде привозити або 
забирати вашу дитину, надавати дані двох інших 
контактних осіб у надзвичайних ситуаціях.  Ви 
повинні інформувати школу про будь-які зміни 
узгоджених домовленостей. 

• повідомляти школі про відсутність вашої дитини 

mailto:MASH@bcpcouncil.gov.uk


 

 

 

Що таке безпека? 

У кожної дитини й молодої людини поряд має бути 
довірена особа серед дорослих, яка буде дбати про 
те, щоб сторонні та вони самі не завдали собі шкоди. 
Також важливо вживати заходів, щоб усі діти мали 
найкращі досягнення. 
 
 

Як це зробити? 

Треба дбати про те, щоб усі діти й молоді люди: 

 отримували належний догляд 

 були здорові 

 були в безпеці 

 мали найкращі шанси в житті  

і щоб: 

 люди, що працюють із дітьми й молоддю, були в 

безпеці й могли виконувати свою роботу 

 місця, які відвідують діти й молодь, були 

безпечними 

 

Безпека — це також… 

 надання підтримки дітям, молоді та їхнім сім’ям 

 залучення інших людей в разі потреби 

 Early Help — виявлення та втручання на ранній 

стадії, якщо дитині чи молодій людині потрібна 

допомога 

 розуміння того, що робити, якщо ви хвилюєтеся 

за дитину чи молоду людину 

 визнання, що дитина чи молода людина 

наражається на ризик шкоди чи жорстокого 

ставлення 

 вжиття заходів із захисту дитини чи молодої 

людини. 

Запорукою безпеки в першу чергу є співпраця з 

метою запобігання шкоді чи жорстокому ставленню.  

Це не тільки захист і втручання в життя сімей, у яких 

діти й молодь наражаються на ризик шкоди чи 

кривди 

Кожен несе відповідальність за безпеку дітей і 

молоді. 

Безпека передбачає широку низку проблем … 

 Жорстоке ставлення 

до дітей 

 Булінг 

 Упереджене ставлення 

 Пожежна безпека 

 Втеча 

 Порушення харчової поведінки 

 Захист дітей 

 Депресія 

 Проблеми із психічним 

здоров’ям 

 Зникнення дітей  

Освіта 

 Безпека на дорозі, 

залізниці й у воді 

Виявлення жорстокого ставлення 

Зрештою, безпека полягає в захисті дітей і молоді від 

жорстокого ставлення. 

 

Жорстоке ставлення до дітей чи недбалість полягає в 

завдаванні шкоди чи неналежному догляді за особами віком 

до 18 років. 

 

Іноді до дитини чи молодої людини жорстоко ставляться 

сторонні люди, інша дитина чи молода людина, але 

найчастіше вони знають людину, яка завдає їм шкоди, 

наприклад, член сім’ї чи хтось із їхнього оточення. 

 

Діти й молоді люди можуть зазнавати жорстокого ставлення 

будь-де — вдома, у школі, місцевому спортивному центрі, 

післяшкільному клубі, онлайн тощо. Іноді інші знають, що 

відбувається, але не намагаються це зупинити. Це теж 

погано. 

 

Наслідки жорстокого ставлення 
Діти, що пережили жорстоке чи недбале ставлення, 

зазнають короткочасного впливу, та довготермінові наслідки 

можуть тривати до кінця їхнього життя, тобто викликати 

проблеми в стосунках, психічні захворювання, вживання 

алкоголю й наркотиків. 

 Банди, насильство серед 

молоді 

 Обрізання жіночих 

статевих органів 

 Домашнє насильство 

 Злочинна експлуатація 

 Сексуальна експлуатація 

 Торгівля дітьми/сучасне 

рабство 

 Наркотики й алкоголь 

 Членоушкодження 

 Безпека в Інтернеті 

 Проблеми зі здоров’ям і 

безпекою 

 Профілактика 
радикалізації 

 

Типи зловживання 

Існують чотири типи зловживання: емоційне, 

фізичне, сексуальне та недбалість. 

Емоційне зловживання — коли батьки/опікуни або 

інші особи не в змозі дати своїм дітям достатньо 

любові й приділити уваги, або коли вони погрожують, 

знущаються чи принижують їх, роблячи їх 

знервованими, замкненими, агресивними чи 

стурбованими. 

Фізичне зловживання — коли батьки/опікуни чи інші 

особи навмисне завдають тілесних ушкоджень дитині 

чи молодій людині або не захищають свою дитину 

від фізичної шкоди з боку інших осіб. 

Сексуальне зловживання передбачає 

примушування або спонукання дитини чи молодої 

особи до участі в діях сексуального характеру, не 

обов’язково пов’язаних із високим рівнем 

насильства, незалежно від того, чи дитина 

усвідомлює те, що відбувається. 

Недбалість — коли один із батьків/опікун не 

задовольняє основні потреби дитини або молодої 

особи в їжі, одязі, житлі чи медицині, або коли діти 

залишаються без належного догляду, що означає 

для них небезпеку чи незахищеність. 

Домашнє насильство — будь-який інцидент 

контролювання, примусової чи образливої поведінки, 

насильства або жорстокого ставлення з боку осіб 

віком від 16 років, які є/були сексуальними 

партнерами чи членами сім’ї, незалежно від їхньої 

статі чи статевої приналежності. 

Коли в сім’ї дитини відбувається домашнє 

насильство, працівники школи отримують 

інформацію від поліції. 

За наявності інших занепокоєнь вони надають 

підтримку, спостерігають і звертаються до соціальної 

служби. 

Експлуатація дитини — використання дитини з 

метою отримання прибутку, сексуального 

задоволення чи іншої особистої чи фінансової вигоди 


