
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

        29.09.2021                                                                                               №304-од  

 

Про затвердження Плану заходу  

щодо соціального захисту дітей, 

які перебувають у складних  

життєвих обставинах на  

2021-2022 навчальний рік 

 

Відповідно до 10ст., ст.23 Закону України «Про охорону дитинства», з 

метою створення належних умов для забезпечення реалізації прав та законних 

інтересів дітей, реалізації кожною дитиною права на виховання в сім’ї, 

зростання у безпечному сімейному оточенні,  

  

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити: 

1.1. Шкільні Заходи щодо соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах на 2021-2022 навчальний рік (Додаток №1).  

1.2.Порядок реагування на випадки соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах (Додаток №2). 

2.Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

2.1. Ознайомити на нараді при директору класних керівників 1-11 класів 

з алгоритмом дії у разі виявлення дитини, що потрапила в складні  життєві 

обставини та термінами повідомлення про таку дитину. 

2.2. У разі виявлення дитини, що опинилась у скрутних життєвих 

обставинах, протягом трьох робочих днів надати відповідні документи на неї до 

зазначених інстанцій для постановки дитини на облік. 

2.3. Забезпечити постійний зв’язок з представниками соціальної служби 

захисту дітей та відділу освіти для забезпечення дієвої допомоги дитині, що 

опинилась у складних життєвих обставинах. 

2.4. Проводити разом з представниками відповідних служб, соціальним 

педагогом соціальні інспектування сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, з метою оцінки потреб у наданні соціальних послуг та обстеження 

житлово-побутових умов. 

2.5. Здійснювати звірки щодо виявлених сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, та проведеної з ними роботи з соціальною 

службою захисту дітей.                          

Щокварталу 



2.6. Тримати на контролі роботу класних керівників щодо виявлення, 

здійснення інспектування сімей, в яких є діти, що опинились у складних 

життєвих обставинах. 

Постійно 

3. Класоводам 1-4 класів та класним керівникам 5-11класів: 

3.1. Проводити роботу по виявленню дітей, що опинились у скрутних 

життєвих обставинах. 

                                                                                           Постійно 
3.2. У разі виявлення дитини, що опинилась у скрутних життєвих 

обставинах терміново повідомити адміністрацію закладу про виявлену дитину 

 Впродовж доби 

3.3. Провести інспектування сім’ї, скласти акт житлово-побутових умов 

проживання та виховання дитини. 

3.4. Проводити постійну індивідуальну роботу з даною дитиною, 

залучати її до позашкільної та позакласної роботи. 

3.5. Дотримуватись алгоритму організації роботи навчального закладу з 

дітьми із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
Постійно 

4. Практичному психологу закладу Швейці О.М.: 

4.1. Здійснювати психологічний супровід дитини, що опинилась у 

скрутних життєвих обставинах, надавати рекомендації класному керівнику, 

адміністрації закладу для забезпечення дієвої допомоги дитині. 

4.2. У разі виявлення дитини, що опинилась у скрутних життєвих 

обставинах, внаслідок анкетування чи індивідуальної роботи з учнями, довести 

до відома про таку дитину заступнику директора з виховної роботи чи 

класному керівнику з метою постановки її на облік та надання необхідної 

інформації до соціальної служби захисту дітей. 

5. Соціальному педагогу: 

5.1. Здійснювати соціальний супровід дитини, що опинилась у скрутних 

життєвих обставинах, надавати допомогу класному керівнику, адміністрації 

школи для забезпечення дотримання прав дитини, здійснення дієвої допомоги 

дитині. 

5.2. У разі виявлення дитини, що опинилась у скрутних життєвих 

обставинах, внаслідок анкетування чи індивідуальної роботи з учнями, довести 

до відома про таку дитину заступнику директора з виховної роботи чи 

класному керівнику з метою постановки її на облік та надання необхідної 

інформації до соціальної служби захисту дітей. 

5.3.Керуватися наступною нормативно-правовою база: 

 Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 

21.06.2001 р.; 

 Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» № 2789-ІІІ 

від 15.11.2001 р.; 

 спільний Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та 

молоді, МВС України, МОН України та МОЗ України «Про затвердження 



Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження 

з дітьми або реальної загрози його вчинення» від 16.01.2004 р.; 

 Наказ Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді «Про 

затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які 

опинилися у складних життєвих обставинах» № 1983/388/452/221/556/596/106 

від 14.06.2006 р.; 

 Постанова Кабінету  Міністрів від 24.09.2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини». 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з виховної роботи  

 

Директорка закладу                                          Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

01.11.2021 року  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу  

від 01.09.2021 р. №___ 

директорка закладу  

_______ О.Ю. Сичова 

 

Заходи  

Вижницького ЗЗСО І-Ш ступенів ім. Юрія Федьковича,  

щодо соціального захисту дітей 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1 2 3 4 

1. Співпраця із соціальною службою 

захисту дітей, правоохоронних органів 

щодо роботи із соціально 

незахищеними категоріями дітей, 

функціонально неспроможними 

сім’ями, у яких виховуються діти, та 

сім’ями, у яких існує ризик порушення 

прав дітей із числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

Постійно Соціальний педагог 

2. Про стан профілактичної роботи з 

питань попередження правопорушень, 

на нараді при директорі.   

Грудень Соціальний педагог 

3. Забезпечити проведення у закладі 

освіти  профілактичних заходів 

(бесіди, лекції, консультації, тренінги) 

з питань попередження вчинення 

правопорушень, злочинів, 

попередження та запобігання випадків, 

коли діти стають жертвами злочинів, 

потерпають від насильства. 

Постійно Соціальний педагог,  

практичний психолог 

4. Забезпечити проведення 

роз’яснювальної роботи серед 

батьківської громадськості щодо 

формування медіа культури, 

запобігання кібербулінгу, протидії 

сучасним викликам і ризиком у 

молодіжному середовищі 

Постійно Соціальний педагог,  

практичний психолог 

5. Індивідуальна робота з учнями,які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах  

Постійно Соціальний педагог  

практичний психолог 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу  

від 01.09.2021 р. №___ 

директорка закладу  

_______ О.Ю. Сичова 

                                                               

Порядок реагування  

на випадки щодо соціального захисту дітей, які перебувають  

у складних життєвих обставинах 

 

У разі потрапляння дитини у складні життєві обставини чи при виявленні 

ознак, факторів, що можуть вказувати на ризики щодо їх виникнення, 

адміністрація закладу має дотримуватись наступного алгоритму дій: 

 – вивчення ситуації стосовно дитини, яка потребує захисту, та проведення 

заходів з попередження, усунення загрози життю і здоров’ю дитини; 

 – за потреби – проведення медичного огляду дитини чи направлення її до 

закладу охорони здоров’я,  

– направлення інформації до служб, які забезпечують соціально-правовий 

захист дітей, 

– формування з числа працівників закладу тимчасової команди індивідуальної 

підтримки дитини (для роботи з окремим випадком), визначення повноважень 

членів команди та відповідальності за проведення діагностики ситуації, оцінки 

потреб дитини, яка потрапила в складні життєві обставини, забезпечення 

реалізації заходів індивідуального плану роботи з дитиною; 

 – розроблення індивідуального плану роботи з дитиною, яка має ознаки 

потрапляння у складні життєві обставини;  

– максимальне залучення відповідних спеціалістів для реалізації 

індивідуального плану роботи з дитиною та її сім’єю;  

– забезпечення ефективної взаємодії працівників закладу освіти, спрямованої на 

раннє виявлення кожної дитини, яка має ознаки перебування у складних 

життєвих обставинах, та надання їй необхідної допомоги відповідно до потреб;  

– створення умов для реалізації заходів, визначених індивідуальним планом.      

Крім того, керівник закладу освіти, у разі необхідності, бере участь у 

соціальному інспектуванні, яке здійснює центр соціальної служби у справах 

захисту дітей та з іншими суб’єктами соціальної роботи.  

Практичний психолог проводить діагностику стану дитини, особливостей 

її особистісного розвитку, здійснює корекційно-відновлювальну та розвивальну 

роботу, бесіди, консультування дитини, батьків, осіб, які їх замінюють, 

інформує батьків щодо особливостей вікового розвитку та виховання дитини.  

Класовод, класний керівник забезпечує дитині психологічну підтримку, 

створює сприятливі мікросередовище і соціально-психологічний клімат у класі. 



Сприяє розвитку навичок спілкування, допомагає дитині вирішувати проблеми, 

що виникають у спілкуванні з товаришами, педагогами, батьками. Надає 

допомогу у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької успішності, 

забезпечує їх усунення. Підтримує постійний контакт з батьками дитини чи 

особами, які їх замінюють.  

Медичний працівник закладу освіти вживає негайних дій для безпеки 

дитини, нормалізації її емоційного стану, створює умови для комфортного та 

конфіденційного спілкування з дитиною, визначає доцільність проведення 

додаткового медичного огляду, направлення дитини до закладу охорони 

здоров'я.  

Уся робота з дитиною та сім’єю, яка опинилася у складних життєвих 

обставинах, має проводитись з дотриманням принципу конфіденційності. У 

статті 10 Закону України 30 «Про охорону дитинства» зазначено, що 

«розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може 

заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється». 

Недопустимим є розголошення відомостей про особисте життя членів сім'ї, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та іншої інформації особистого 

характеру.  

Зміст просвітницької роботи з педагогічними працівниками закладу 

освіти передбачає:  

– інформування щодо прав і потреб дітей, особливостей взаємодії із сім’єю 

учня, недопустимості жорстокого поводження з дітьми;  

– формування навичок виявлення ознак перебування дитини в складних 

життєвих обставинах та відповідного реагування;  

– формування толерантного ставлення до дітей з різних сімей; 

Просвітницька робота з учнями передбачає: 

 – роз’яснення прав і обов’язків дітей та дорослих;  

 – інформування про сутність жорстокого поводження і насильства та навчання 

про порядок звернення в установи, організації у випадку потрапляння в такі 

ситуації;  

– надання інформації про місцеві, регіональні, всеукраїнські та міжнародні 

телефони довіри та обов’язкове розміщення цієї інформації в закладі освіти у 

місці, до якого діти мають вільний та анонімний доступ;  

При реалізації просвітницької роботи з батьками учнів або особами, які їх 

замінюють, особливу увагу необхідно звертати на інформування про права та 

потреби дітей, права та обов'язки батьків щодо дітей, особливості розвитку 

дітей, родинного виховання, неприпустимість жорстокого поводження з дітьми  

і насильства у сім’ї (сутність, наслідки, відповідальність); формування 

толерантності, комунікативних умінь, навичок прийняття рішень, 

прогнозування, управління собою. Формами профілактичної роботи з батьками 

є лекторії, батьківські збори, тренінги, соціальне інспектування сім'ї 

індивідуальні та групові консультації тощо. 
                   


