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НАКАЗ
№ 114

30.05.2013
Про підсумки роботи щодо
попередження та профілактики
правопорушень, злочинності
та СНІДу серед учнів
за 2012/2013 навчальний рік

На виконання статей 3, 21-68 Конституції України, законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки
України від 13.09.2010р. № 1/9-623 «Щодо подолання злочинності серед
неповнолітніх та організації профілактичної роботи», положень Конвенції про
права

дитини,

правопорушень

регіональної
у

Харківській

Комплексної
області

на

програми
2011–2015

профілактики
роки

з

метою

попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх, запобігання
бездоглядності учнів школи-інтернату і подальшого оволодіння ними знаннями
про права і обов’язки людини в суспільстві протягом 2012/2013 навчального
року вихователі і класні керівники проводили постійну роботу з учнями 1-11
класів щодо профілактики правопорушень. Робота спланована у плані роботи
школи-інтернату на 2012/2013 навчальний рік, календарних і щоденних планах
роботи педагогів.
На уроках правознавства у 9, 10 класах (вчитель Гасан Є.Ю.) та в
позаурочний час діти поглиблювали свої знання про права і обов`язки громадян
України, вивчали закони і нормативні документи. Педагоги формували в учнів

2

правову та громадянську свідомість, розуміння і потребу дотримуватись
законів України.
Згідно з планом для учнів 1–11 класів проведений урок гендерної
грамотності; учні 8–11 класів взяли участь у засіданні «круглого столу» на
тему: «Конституційні основи держави». Проводячи бесіди, виховні години,
рольові ігри, вихователі 1–5 класів вчили учнів спілкуватись у колективі,
виконувати правила поведінки у школі, у громадських місцях, знайомили із
символами нашої держави (вихователі Петько Л.П., Булатнікова Н.М.,
Жерліцина Ю.О., Детинич Н.В.).
У рамках Всеукраїнського тижня права (10.12–14.12.2012 р.) з учнями
проведені заходи: Всеукраїнський урок «Права людини» (10–11 класи, вчитель
історії Гасан Є.Ю.); зустріч-спілкування «Бути на землі людиною» (для учнів
9–11 класів, бібліотекар Чернописька А.М. спільно з обласною дитячою
бібліотекою); урок протидії насильству в сім`ї (5–8 класи, вихователі
Жерліцина Ю.О., Долженко І.В., Співак Т.Б., Крупська Р.Я.); засідання
«круглого столу»: «Проблеми виконання прав людини в Україні» (9–10 класи,
вчитель Гасан Є.Ю.); рольова гра «Мої права і обов`язки» (1–4 класи,
вихователі Сердюк К.В., Назаренко Л.М., Колесник Г.М., Детинич Н.В.,
Булатнікова Н.М.); брейн-ринг для родини «Права дітей і батьків» (6 клас,
вихователь Долженко І.В.); загальношкільна тематична лінійка «Конвенція
ООН та Конституція України про права дітей» (1–11 класи, вихователь
Булатнікова Н.М.); диспут «Вчинки та наслідки» (7–9 класи, вихователі
Назаренко О.В., Плетньов Д.М.); індивідуальні, колективні бесіди з учнями з
метою виховання толерантності, поваги до людей різних національностей
(вихователі 5–11-х класів).
У 2012/2013 навчальному році педагоги школи-інтернату проводили
правовий всеобуч батьків. Питання правової освіти, попередження виникнення
конфліктних ситуацій «батьки-діти» виносились на класні батьківські збори.
Проведені загальношкільні батьківські збори «Права дитини, їх дотримання у
сім`ї. Як виховати порядну людину».
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Протягом навчального року практичний психолог Плетньов Д.М. проводив
корекційну роботу з учнями, які мають відхилення у поведінці, надавав
консультативну допомогу батькам. Класні керівники і вихователі обстежили
житлово-побутові умови проживання дітей пільгових категорій у родинах та
родини, де батьки негативно впливають на дітей. Адміністрацією та
вихователями школи-інтернату здійснювався постійний щоденний контроль за
відвідуванням учнями навчальних занять, з`ясовувались причини відсутності
дітей у школі. З метою попередження правопорушень організований контроль
за чергуванням учителів і учнів по школі.
Школа-інтернат співпрацює зі службою у справах дітей Жовтневої районної
у м. Харкові ради, службою у справах дітей Харківської районної державної
адміністрації, із Жовтневим центром соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді, з відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх Жовтневого РВ
ГУМВС України в Харківській області. З учнями 5–7-х класів та учнями «групи
ризику» проведено індивідуальні бесіди та лекцію на тему: «Правопорушення і
відповідальність» капітаном міліції Мірошник О.С. Вихователі, класні
керівники, практичний психолог Плетньов Д.М. протягом семестру проводили
індивідуальну профілактичну роботу з батьками учнів, які недостатньо
займаються вихованням своїх дітей. У 2012/2013 навчальному році учнів, які
стоять на обліку у відділі кримінальної міліції або скоїли злочин, немає.
Протягом 2012/2013 навчального року проводилась постійна робота з
профілактики СНІДу під час вивчення курсів «Основи здоров`я», «Школа
проти СНІДу» (класні керівники 1–4-х класів, вчитель Самойлова Т.Й.).
Вихователі 1–11-х класів у рамках комплексу бесід з попередження дитячого
травматизму протягом навчального року провели цикл бесід з профілактики
ВІЛ/СНІДу «Я обираю здоровий спосіб життя» (1–5 клас–6 годин; 6–7 клас-7
годин, 8–11 клас–8 годин). За програмою факультативного курсу сприяння
просвітницькій роботі «Рівний–рівному» (модуль «Прояви турботу та
обачливість») практичний психолог Плетньов Д.М. підводив підлітків 7 класу
до розуміння того, що ВІЛ/СНІД–це поведінкові ускладнення, запобігти яким
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можна через формування навичок відповідальної поведінки. У

2013 році

школа-інтернат

2-х-річний

розпочала

упроваджувати

Всеукраїнський

превентивний проект «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і
тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу
у діяльності Шкіл, дружніх до дитини». В лютому–червні проведено навчання
педагогів для його впровадження: заступника директора з виховної роботи,
педагога-організатора, вчителів початкових класів, вчителя з основ здоров`я. З
учнями 10 класу проведене первинне анкетування, результати відправлені до
Харківської академії неперервної освіти. Педагог-організатор Скрипнікова В.К.
працювала з учнівським активом за «Маршрутом безпеки».
Профілактичні бесіди, засідання «круглого столу» з питань ВІЛ/СНІДу у
рамках програми «Репродуктивне здоров`я нації на період до 2015 року»
проводили з учнями 8–11-х класів лікарі Полухіна І.І., Корецька

Е.Ю.,

бібліотекар Чернописька А.М.
Незважаючи на проведену роботу, є питання, над вирішенням яких треба
продовжувати працювати у 2013/2014 навчальному році: налагодження спільної
роботи зі студентами національного університету «Юридична академія України
імені Я. Мудрого» з метою залучення до проведення заходів на правову
тематику; виховання в учнів толерантності, поваги до людей інших
національностей; формування активної життєвої позиції дитини, виконання
прав і обов`язків учнями; впровадження Всеукраїнського превентивного
проекту «Школа, дружня до дитини».
Виходячи з викладеного,
НАКАЗУЮ:
1. Семенець А.П., заступника директора з виховної роботи, призначити
відповідальною за впровадження Всеукраїнського превентивного проекту
«Школа, дружня до дитини».
2. Семенець А.П., заступнику з виховної роботи :
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2.1. Розробити заходи на

впровадження Всеукраїнського превентивного

проекту «Школа, дружня до дитини»
До 21.06.2013 р.
2.2. Забезпечити виконання вказаних заходів.
Протягом навчального року
3. Вихователям:
3.1. Спланувати заходи з учнями з правового виховання , вивчення символів
України, законодавчих документів, що стосуються прав дитини. Залучати для
участі в заходах представників міліції, лікарів-наркологів, юристів, студентів
національного університету «Юридична академія України імені

Ярослава

Мудрого».
До 02.09.2013 р. та
протягом навчального року
3.2. Продовжити вивчати умови утримання дітей у сім`ях, психологічний
клімат сімей, оточення дітей, їх спілкування за місцем проживання. Тримати
під контролем неблагополучні сім`ї.
Протягом навчального року
3.3. Спланувати і забезпечити проведення з учнями заходів, спрямованих на
виховання толерантності, поваги до людей різних національностей.
Протягом навчального року
3.4. Виносити питання правової освіти батьків , попередження виникнення
конфліктних ситуацій «батьки-діти» на класні батьківські збори, надавати
батькам консультативну допомогу.
Протягом навчального року
4. Полухіній І.І., заступнику директора з лікувальної роботи, залучити до
роботи з учнями працівників наркокабінету 3-ої міської лікарні та інших
медичних установ.
Протягом навчального року
5. Скрипніковій В.К., педагогу-організатору:
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5.1. Проводити роботу з підготовки фасилітаторів з числа учнівського активу,
тренінгові заняття за «Маршрутом безпеки».
Протягом навчального року
5.2. Викладати на сайт інформацію щодо участі школи-інтернату у
Всеукраїнському превентивному проекті «Школа, дружня до дитини».
Щомісячно протягом навчального року
6. Плетньову Д.М., практичному психологу:
6.1. Скласти графік проведення по класах години психолога з указанням тем
занять.
До 02.09.2013 р.
6.2. Проводити індивідуальні консультації для батьків учнів «групи ризику».
Протягом навчального року
за графіком
7. Самойловій Т.Й., вчителю, організувати вивчення з учнями 10 класу
факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ».
Протягом навчального року
8. Контроль за виконанням наказу покласти на Семенець А.П.

Директор школи-інтернату

В.І.Куліш
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З наказом ознайомлені:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

П.І.Б.
Семенець А.П.
Самойлова Т.Й.
Кучерява І.В.
Співак Т.Б.
Долженко І.В.
Жерліцина Ю.О.
Крупська Р.Я.
Булатнікова Н.М.
Сердюк К.В.
Полухіна І.І.
Назаренко Л.М.
Детинич Н.В.
Плетньов Д.М.
Гасан Є.Ю.
Полухіна І.І.
Корецька Е.Ю.
Чернописька А.М.
Скрипнікова В.К.
Назаренко О.В.

Підпис

