
Конвенція ООН про права 
дитини поширюється на 
всіх осіб віком до 18 років. 
В 54 статті Конвенцїї ООН 
приведений список умов, 
які необхідні для того, щоб 
діти добре жили.

Безпека
Дитина має право на 

безпеку. Ніхто не може 
завдати дитині шкоди чи 

знущатися над нею.

Здоров’я
Дитина має право рости 
якомога здоровішою та 

отримати лікування, якщо 
це необхідно. 

Свобода слова
Дитина має право 

висловлювати свою думку, 
якщо це не порушує 

прав інших.

Освіта 
Дитина має право на 

освіту та якісне 
навчання. 

Жодної 
дискримінації

Ніхто не має права 
дискримінувати дитину, 
приміром, на підставі 

інвалідності (обмежених 
можливостей), кольору 

шкіри, статі, сексуальної 
орієнтації, походження 
батьків або будь-якого 

іншого чинника.

Проведення 
вільного часу
Дитина має право на 

відпочинок та вільний час. 

Ознайомлення  
з правами

Дитина має право почути 
та дізнатися про права 

дитини.  

Права дитини
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Дорослі у вашій школі  
допомагають і підтримують  
тебе 

  ТИ МОЖЕШ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ   
  ВІД ДОРОСЛИХ У ШКОЛІ:  

Класний керівник і вчитель для 
учнів з особливими потребами
• допомагають, коли тобі потрібна підтримка 

зі шкільними завданнями або підтримка для 
навчання на уроках.

• допомагають у виясненні ситуацій, що 
пов’язані з булінгом. 

• Ти можеш розповісти своєму класному 
керівнику або шкільному координатору групи 
про будь-які проблеми. Якщо потрібно, він 
направить тебе до дорослого, який тобі 
допоможе. 

Шкільний інструктор
• допомагає, коли учню потрібна допомога чи 

підтримка дорослого під час навчального дня, 
приміром, під час уроків, перерв або обідів.

Куратор
• допомагає, коли тобі сумно, або тобі потрібна 

людина, з якою можна поговорити про різні 
речі.

• допомагає, коли ти занепокоєний щодо 
відвідування школи або в справах, що 
пов’язані, приміром, з сім’єю, друзями або 
проведеням вільного часу.  

Шкільний психолог
• допомагає, коли тобі здається, що 

відвідування школи і навчання у школі є 
важким.  

• допомагає, коли ти відчуваєш пригніченість 
або депресію.

Медична сестра і  
шкільний лікар
• допомагають у питаннях, коли ти хвилюєшся 

за власне здоров’я. 

• зустрічаєшься з медсестрою та шкільним 
лікарем для перевірки загального стану 
здоров’я та щеплень, що проводяться у школі. 

  ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ  
  ДО ДОРОСЛИХ У ВАШІЙ ШКОЛІ  

• Ви можете зв’язатися з куратором, психологом 
та медсестрою в їхніх кабінетах у школі 
або зателефонувавши чи надіславши 
повідомлення. Ви також можете попросити 
будь-якого дорослого у школі або батьків 
зв’язатися з ними.

• Ти завжди можеш попросити допомоги своєю 
рідною мовою (напр., телефонний додаток 
для мовного перекладу може бути корисним). 
При необхідності, під час зустрічі також може 
бути наданий перекладач.
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