
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ   

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

      від  26.12.2019  

 

Про реалізацію заходів з упередження жорстокого поводження  з дітьми 

 

Заслухавши та обговоривши доповідну записку «Про реалізацію                          

в закладах загальної середньої освіти заходів з упередження жорстокого 

поводження з дітьми»  

 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:  

1. Інформацію про реалізацію в закладах загальної середньої освіти заходів                    

з упередження жорстокого поводження з дітьми прийняти до відома.  

2. Визначити пріоритетними в роботі з охорони дитинства питання 

попередження та реагування на випадки загрози життю та здоров'ю дітей, 

проявів насильства над ними та інших форм жорстокого поводження з дітьми.  

3. Керівникам структурних підрозділів департаменту освіти і науки  міської 

ради:  

3.1. Забезпечувати реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

системної роботи з упередження жорстокого поводження з дітьми.  

Впродовж навчального року 

3.2. Організувати роботу із своєчасного виявлення в закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти дітей, які потребують додаткової педагогічної уваги, 

та дітей, які постраждали від жорстокого поводження.  

Впродовж навчального року 

3.3. Здійснювати заходи із недопущення порушення права дітей на гідне 

ставлення та захист від насильства в закладах освіти, вчинення психологічного 

та фізичного насильства під час освітнього процесу, в тому числі із протидії 

булінгу. 

Впродовж навчального року 

3.4. Забезпечувати невідкладне реагування працівників закладів освіти 

міста на випадки загрози життю і здоров’ю дітей, прояви насильства над ними. 

Впродовж навчального року 

3.5. Здійснювати постійний моніторинг стану відвідування учнями 

навчальних занять, своєчасне виявлення та залучення до навчання 

неповнолітніх.  

Впродовж навчального року 

3.6. Сприяти спільному з профільними установами та організаціями 

проведенню профілактичної роботи з учнями, вихованцями закладів освіти 

щодо попередження проявів насильства над ними та інших форм жорстокого 

поводження, інформаційно-просвітницької роботи з батьками здобувачів 

освіти, інформаційно-просвітницької та методичної роботи з педагогічними  

 



колективами закладів освіти. 

Впродовж навчального року 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу 

моніторингу, комплексного аналізу та прогнозування управління з питань 

розвитку освіти департаменту освіти і науки міської ради Сизоненко О.А. 

 

 

 

Голова колегії Н.В. Вітковська 

 

Секретар колегії  О.А. Сизоненко 

 


