
ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Співпраця поліції і школи у сфері профілактики правопорушень

Співпраця поліції та школи у громаді – це відхід від традиційних методів роботи поліції. 
Іншими словами, це підхід з орієнтацією на попередження проблеми, а не на інцидент, який 
уже відбувся.

При такому партнерстві школа і правоохоронний орган – це одна команда, а роль працівника 
правоохоронного органу розширюється і передбачає профілактику та втручання на ранній 
стадії. Цінною є комунікація, і вона має неперервний та високоякісний характер. Важливо 
пам’ятати, що при співпраці поліції та школи присутність правоохоронця у шкільних закладах 
розглядається як показник того, що відбуваються певні заходи, що гарантують безпеку у 
школі та формують середовище, сприятливе для навчання. Для громадян поліцейські машини, 
припарковані перед школою стають ознакою того, що відбуваються певні позитивні заходи.

З метою реалізації програми працівники поліції, які пройшли спеціальне навчання, будуть 
призначені шкільними офіцерами поліції (далі – ШОП) і закріплені за конкретними школами. 
Частота відвідування навчальних закладів ШОП може залежати від оцінки ризиків та потреб 
кожної школи у сфері профілактики ризикованої поведінки дітей та правопорушень.

Робота працівників поліції у школах сприятиме:

 • створенню безпечнішого середовища у школі

Діти, освітяни та громада мають вірити у те, що їхня школа є безпечним середовищем 
для роботи і навчання. Очікується, що поліція, яка працюватиме у школах, зробить свій 
значний вклад у створення позитивної шкільної культури і посилення почуття безпеки, 
що сприятиме викладанню та навчанню.

 • зменшенню злочинності у школах

Співробітники поліції, які працюють у школах, можуть відстежувати проблеми і працювати 
з дітьми та іншими зацікавленими сторонами з тим, щоб зменшити рівень злочинності, 
а в ідеалі – вирішити проблеми, аби остаточно припинити скоєння злочинів. Завдяки 
проактивній роботі поліції учні краще розуміють, що таке ризикована поведінка щодо 
свого здоров’я і життя, а також - здоров’я і життя інших та що таке правопорушення і 
які наслідки воно може мати. 

 • кращому партнерству між школами та поліцією

Якщо враховувати філософію співпраці поліції та громади, то поліція, що працює у 
школах, не розглядається як правоохоронці. Вона не обмежується цією роллю і виконую 
безліч інших функцій, таких як наставництво, рольова модель, джерело інформації. В міру 
того, як шкільні громади формуватимуть стосунки з поліцією, всі зацікавлені сторони, 
ймовірно, ділитимуться інформацією і сформують взаємодовіру та повагу.

 • формуванню позитивного сприйняття поліції громадою

За допомогою взаємодії з дітьми, батьками, працівниками школи.

 • захисту вразливої категорії учнів від віктимізації та вимагання

Працівники поліції можуть надати учням необхідні знання та вміння, аби уникати вимагань.
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 • створенню позитивної моделі для наслідування

Завдяки заняттям і зустрічам з працівниками поліції деякі підлітки можуть захотіти далі 
продовжити свою кар’єру у сфері правоохоронних органів.

Шкільні офіцери поліції можуть досятгнути вищезазначені цілі за допомогою засобів та 
поведінки, які описані нижче:

 • розробка плану профілактики злочинності разом зі школою;

 • присутність у школах і проведення профілактичної роботи з учнями та залучення їх до 
позитивних видів діяльності і поведінки;

 • формування і підтримка взаємин з учнями, батьками, адміністрацією школи і вчителями, 
заснованих на довірі та повазі;

 • участь у зборах, які стосуються профілактики злочинності, та якщо необхідно, участь 
у зборах батьківського комітету та на шкільних педагогічних нарадах;

 • заохочення законної поведінки учнів і поширення серед них відповідних інформаційних 
матеріалів;

 • забезпечення вчасного та ефективного реагування на виклики з боку відповідальної 
особи у школі;

 • інформування працівників школи, представників батьківських комітетів про негативні 
тенденції серед молоді;

 • інформування батьків про їхні дії та органи, з якими можна зв’язатися у разі, якщо 
дитина пропала;

 • надання допомоги жертвам злочинів;

 • робота у партнерстві з іншими організаціями громади над заохоченням позитивної 
поведінки дітей та підлітків;

 • підтримка і участь на прохання школи у рекреаційній діяльності, спорті та інших 
заходах разом із учнями школи з метою формування громади;

 • розробка плану реагування на інциденти зі школою і співпраця щодо інцидентів, про 
які повідомляє школа, у відповідності до узгодженого плану.

Слід зазначити, що ефективність роботи ШОП безпосередньо залежить від співпраці із 
представником школи, закріпленим адміністрацією школи на основі взаємної домовленості.

Представник школи вважається відповідальним за належне виконання своїх обов’язків, які 
виникають у контексті спільних зобов’язань школи, передбачених угодою та внутрішніми 
шкільними правилами, на зразок:

 • забезпечення того, аби учні, їхні батьки та відповідальні дорослі були ознайомлені зі 
шкільними правилами поведінки;

 • сприяння практиці, яка полегшує забезпечення неконфліктної, ненасильницької 
поведінки учнів у школах;

 • створення умов, які полегшують присутність ШОП і підтримують його у роботі з 
учнями в школах;

 • забезпечення участі ШОП, закріпленого за школою, коли це необхідно, у зборах 
батьківських комітетів, зборах шкільної адміністрації, ради з питань профілактики 
злочинності та інших відповідних зборах;

 • За необхідності, модерування зустрічей ШОП з батьками;

 • надання інформації про інциденти, які вимагають реагування з боку поліції; розробка 
разом з ШОП плану запобігання їм;
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 • надання ШОП вільного доступу до приміщення школи для проведення профілактичних 
заходів, участі у реагуванні на інциденти, які вимагають втручання поліції. Надання 
приміщення для проведення бесіди з учнем, якщо потрібно;

 • запрошення ШОП до участі у шкільних подіях, які проводяться для учнів та / чи їхніх 
батьків.

Представник школи і ШОП мають налагодити, заохочувати і підтримувати тісне партнерство і 
намагатися максимально використовувати його з метою профілактики злочинності в шкільному 
середовищі.

ШОП може також надавати підтримку у ролі консультанта, допомагати працівникам 
школи визначати необхідні дії у випадку протиправної поведінки і пояснювати процедури 
поліцейського розслідування.

За місцем свого закріплення ШОП працюватиме у партнерстві з учнями, вчителями, 
адміністрацією школи, керівництвом школи, батьками, іншими органами поліції та громадою з 
метою створення і підтримки здорової та безпечної шкільної громади.

Ключові характеристики шкільного інспектора поліції

Більшість ключових характеристик шкільного офіцера поліції не є вродженими, їх можна і 
потрібно розвивати шляхом навчання та тренування. Серед цих ключових характеристик:

 • знання правових питань, пов’язаних з дітьми та школою;

 • знання шкільних ресурсів;

 • знання ресурсів громади;

 • знання технології безпеки у школі та її застосування;

 • знання особливостей розвитку та психології дитини;

 • знання особливостей профілактики ризикованої поведінки та правопорушень серед 
дітей;

 • розуміння необхідності здійснення просвітницько-профілактичної діяльності;

 • розуміння важливості співпраці зі школою та громадою для досягнення 
профілактичних цілей;

 • вміння ефективно працювати з учнями;

 • вміння ефективно взаємодіяти з батьками;

 • вміння співпрацювати з адміністрацією школи;

 • навички ефективного навчання;

 • навички ораторського мистецтва тощо.
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