
Безпечна школа
єдиний освітній простір Дніпра



Безпечна школа 

більше ніж турнікети!
Безпечна школа - це програмно-апаратний  

комплекс,  корисний не тільки  
для дітей і батьків, а й для вчителів.

Безпечна школа - це пряме спілкуваня 
 з батьками, для оцінки якості освіти та  

 вирішення нагальних питань школи,  
збір та розгляд пропозицій.

Безпечна школа - це насамперед безпека  
здоров’я і життя 102 тисяч учнів Дніпра! 



Складова частина «Безпечної школи»

Програмне забезпечення

Система відеоспостереження

Система контролю доступу

Персональні @Учнівські

Електронні щоденники і  
табеля, база електронних  

домашніх завдань і розкладів

Відеокамери у коридорах та на 
вході у навчальний заклад

Турнікети на вході до навчального 
закладу + СМС оповіщення батьків

Персоніфікований захищений від 
підробок документ, підтверджуючий 

особу учня, навчальний заклад в 
якому він навчається 



Система контролю доступу
Турнікети

Встановлються на вході (виході) навчальних 
закладів, та призначені для управління 
доступом за допомогою перепусток. 

Під час аварійної ситуації всі турнікети 
одночасно і миттєво опускаються і  

не стають на заваді до евакуації

Огорожі

Перекривають доступ до навчального 
закладу між турнікетами та ворітцями, 
остаточно забезпечуючи повний захист.

Дуже легко знімаються, тому також 
не стають на заваді евакуації



Персональний @Учнівський

Персоніфікований захищений від підробок документ, 
підтверджуючий особу учня, навчальний заклад в 

якому він навчається, населений пункт 

Привілегії:
Безкоштовний проїзд у міському електротранспорті 
та зі знижкою в маршрутних таксі й австобусах  

Знижки на відвідування муніципальних державних 
музеїв, театрів, філармоній, кінотеатрів та 
розважальних центрів  

Забезпечення доступу до навчального закладу  

Електронний журнал, що завжди під рукою 
(щоденник, розклад, домашні завдання)  

Вплив на якість навчання у школі, формування меню 
їдальні, визначення перспективних напрямків, секцій, 
видів спорту для впровадження в закладах 
позашкільної освіти.
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Персональний @Учнівський
Використання

Учень заходячи та виходячи зі школи 
реєструється прикладаючи 
учнівський до турнікету 

Батькам миттєво надходить СМС 
повідомлення у зручний для них месенджер 

(Viber, Telegram, Messenger) 

Це максимально допоможе забезпечити контроль 
над дитиною задля її здоров’я і безпеки!



Реєстрація
складе не більше 20 хвилин

dniprosmart.dp.ua
Зареєструватися та отримати електронний учнівський квиток можна на сайті:



Анкета (друкована) 
Первинну візуальну перевірку проводить  
співробітник школи та співробітник КП 
«Соціально- Аналітичний центр сприяння розвитку 
міста», який забирає анкети для оцифрування.

Обов’язкові дані в анкеті

ПІБ батьків і дитини 
Дата народження батьків і дитини  
Стать дитини 
Адреса реєстрації та фактичного проживання 
батьків і дитини 
Наявність копії документу котрий підтверджує 
особу батьків 
Назва навчального закладу 
Фотокартка дитини



Анкета (друкована) 

Дані збираються з метою: 

Забезпечення максимальної безпеки та 
недопущення сторонніх осіб до закладу 
освіти. 

Для підтвердження родинного звязку з 
дитиною особи, яка відвідує заклад. 

Надання права відвідування закладу для 
зустрічі дитини і вирішення інших 
освітніх питань.



Анкета (друкована) 

Виготовленя персолнального 
магнітного пропуску через турнікет. 

Пропуск використовується як документ, 
що підтверджує право на безкоштовний 
проїзд.

Дані збираються з метою:



Анкета (друкована) 

Дані збираються з метою оптимізації транспортного сполучення та виявлення у місті 
необхідності у додатковому транспорті.



Анкета (друкована) 

Дані збираються для подальшої передачі у відповідні органи для вирішення питань про 
надання пільг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»



Анкета (друкована) 

Дані збираються з метою створення умов для розвитку здібностей дитини, її 
соціалізації та подальшої самореалізації.



Анкета (друкована) 

Дані збираються з метою дотримання норм і правил здорового харчування 
дитини та виявлення харчових особливостей, вподобань, а також для 
формування культури харчування.



Анкета (друкована) 

Ми хочемо дізнатись, чим саме цікавиться Ваша дитина, для того, щоб розробити 
найоптимальнішу програму. 

Зрозуміти, які гуртки потрібні в закладі загальної середньої освіти, та 
порекомендувати спортивні школи або заклади позашкільної освіти, найближчі до 
Вашого місця проживання або закладу освіти.



Анкета (друкована) 

Це дасть змогу зрозуміти Ваші побажання та обрати програму для Вашої дитини.  

Дані збираються з метою створення умов для національно-патріотичного 
виховання дитини.



Анкета (друкована) 

Дані збираються з метою 
налагодження ефективної комунікації 
між батьками та закладами освіти.



Анкета (друкована) 

Згода на обробку персональних даних



Анкета (онлайн) 
Відповідальність за збір анкет та їх перевірку несе система «Безпечна школа»

Реєстрація розпочинається з верифікації  номеру мобільного телефону



Анкета (онлайн) 

Після підтвердженняя номеру телефону, переходимо до заповнення анкет 
батьків і дитини, додаємо сканкопії документів та фотокартку дитини.



Анкета (онлайн) 
Після заповнення анкети натискаємо «Зберегти»

Підписати - якщо є 
електронний підпис. 

Зберегти та додати - 
якщо в сім’ї більше  однієї 
дитини.



Каталог продукції 
Після реєстрації в системі кожен учень отримає свій  

персональний набір Безпечної школи



@Учнівський



Стрічка з кишенею Звернення  
міського голови 



Стікери



Інформаційний буклет



Конверт з календарем


