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27. 12.2013
Про підсумки роботи щодо
попередження та профілактики
правопорушень, злочинності
серед учнів школи-інтернату
у І семестрі 2013/2014 навчального року

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,

регіональної

Комплексної

програми

профілактики

правопорушень у Харківській області на 2011–2015 роки, організаційнометодичних вказівок керівникам навчальних закладів інтернатного типу на
2013/2014 навчальний рік Департаменту науки і освіти щодо роботи з
попередження

правопорушень,

злочинності

та

запобігання

дитячої

бездоглядності, безпритульності, з метою попередження правопорушень і
злочинності серед неповнолітніх, запобігання бездоглядності учнів школиінтернату і подальшого оволодіння ними знаннями про права і обов’язки
людини в суспільстві протягом І семестру 2013/2014 навчального року
вихователі і класні керівники проводили постійну роботу з учнями 1-11 класів
щодо профілактики правопорушень (довідка додається).
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У І семестрі 2013/2014 навчального року учнів, які стоять на обліку у відділі
кримінальної міліції або скоїли злочин, немає. Та, незважаючи на проведену
роботу, залишаються питання, над вирішенням яких треба продовжувати
працювати у ІІ семестрі: формування активної життєвої позиції підлітків;
виконання учнями прав і обов`язків; виховання толерантності, моральної
культури, поваги до людей різних національностей; життєдіяльність і
виховання особистості в колективі і через колектив.
Виходячи з викладеного
НАКАЗУЮ:
1. Вихователям:
1.1. Спланувати заходи з правового виховання учнів, вивчення законодавчих
документів, що стосуються прав дитини, символіки України. Залучати для
участі в заходах представників міліції, лікарів-наркологів, юристів, студентів
національного університету «Юридична академія України імені

Ярослава

Мудрого».
До 10.01.2014 р. та
протягом ІІ семестру
1.2. Тримати під контролем сім`ї, в яких батьки негативно впливають на дітей.
Продовжити вивчати умови утримання дітей у сім`ях, психологічний клімат
сімей, оточення дітей, їх спілкування за місцем проживання.
Протягом ІІ семестру
1.3. Висвітлювати питання правової освіти батьків , попередження виникнення
конфліктних ситуацій «батьки-діти» на класних батьківських зборах, надавати
батькам індивідуальну консультативну допомогу.
Протягом ІІ семестру
1.4. Проводити виховні заходи, колективні творчі справи з метою виховання в
учнів толерантності, поваги до людей різних національностей.
Протягом ІІ семестру
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1.5. Залучати учнів із неблагополучних сімей до участі у роботі гуртків, у
виховних заходах.
Протягом ІІ семестру
2. Плетньову Д.М., практичному психологу:
2.1. Скласти графік проведення по класах години психолога з указанням тем
занять.
До 10.01.2014 р.
2.2. Провести тренінгові заняття з учнями 7–9 класів на тему: «Вирішення
конфліктів без насильства».
31.01.2014 р.
2.3. Підготувати виступ на загальношкільних батьківських зборах за темою:
«Важкі» діти у школі і сім`ї. Роль батька у вихованні сина та дочки».
До 24.01.2014 р.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Семенець А.П.

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлені:
№
П.І.Б.
з/п
1. Семенець А.П.
2 Плетньов Д.М.

Підпис

В.І.Куліш
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ДОВІДКА
про роботу педагогів щодо попередження та профілактики
правопорушень, злочинності серед учнів школи-інтернату
у І семестрі 2013/2014 навчального року
Робота з даного питання спланована у плані роботи школи-інтернату на
2013/2014 навчальний рік, календарних і щоденних планах роботи вихователів.
Видано наказ по школі-інтернату від 02.09.2013 № 171 «Про організацію
роботи щодо запобігання правопорушень, злочинності, бездоглядності серед
учнів санаторної школи-інтернату у 2013/2014 навчальному році». Сплановано
спільні заходи зі службою у справах дітей Жовтневого та Харківського районів,
з відділом кримінальної міліції у справах дітей Жовтневого РВ ХМГУМВС.
У позаурочний час та на уроках правознавства (9–10 класи, вчитель
Гасан Є.Ю.) діти вивчали закони і нормативні документи, поглиблювали свої
знання про права і обов`язки громадян України. Педагоги формували в учнів
громадянську та правову свідомість, розуміння і потребу дотримуватись
законів України.
У рамках профілактичної роботи з учнями проведено заходи: індивідуальна
робота з учнями, що мають відхилення в поведінці (згідно з розділами
календарних планів виховної роботи «Індивідуальна робота з учнями»);
тренінги за програмою «Рівний–рівному» (модуль «Знаємо та реалізуємо свої
права», практичний психолог Плетньов Д.М.); загальношкільні тематичні
лінійки

«Права

Жерліцина

і

Ю.О.),

обов`язки
«Толерантність

учня

школи-інтернату»

українців»

(до

(вихователь

Міжнародного

дня

толерантності, вихователь Гасан Є.Ю.), «Конвенція ООН та Конституція
України про права дітей» (вихователь Петько Л.П.); тематичні години
психолога для учнів 1–11 класів щодо прав дітей в Україні (згідно з графіком);
профілактичні бесіди працівників відділу кримінальної міліції РВ ХМГУМВС
Жовтневого району Грановим С.А., Сутуменським І.П. «Права і обов`язки
дитини. Попередження правопорушень серед неповнолітніх». На класних
батьківських

зборах

5–9

класів

розглянуті

питання

попередження
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правопорушень дітей, профілактики насильства у сім`ї (за участю практичного
психолога Плетньова Д.М.), правової освіти батьків. У шкільній бібліотеці
створена і діє виставка літератури «На допомогу педагогам і батькам» з питань
правової освіти. З 9 грудня по 13 грудня 2013 року у школі-інтернаті пройшов
тиждень правових знань, у рамках якого для учнів 9–11 класів працівники
обласної дитячої бібліотеки провели обговорення відеофільму «Права людини і
відповідальність за скоєння злочинів»; у 1–4 класах проведено годину правових
знань «Дитяча праця і права людини», у 6 класі–конкурс малюнків «Я і закон»
(вихователь Жерліцина Ю.О.), у 8 класі–інформаційно-пізнавальну годину «Як
закони впливають на наше життя» (вихователь Співак Т.Б.), у 10–11 класах–
вікторину «Громадянином бути зобов`язаний» (вихователь Кучерява І.В.).
Протягом І семестру практичний психолог Плетньов Д.М. проводив
корекційну роботу з учнями, які мають відхилення у поведінці, надавав
консультативну допомогу батькам.
Адміністрацією та вихователями школи-інтернату здійснювався постійний
щоденний

контроль

за

відвідуваннями

учнями

навчальних

занять,

з`ясовувались причини відсутності дітей у школі. З метою попередження
правопорушень організований контроль за чергуванням учителів і учнів по
школі.
Вихователі, класні керівники, практичний психолог Плетньов Д.М. протягом
І семестру проводили індивідуальну профілактичну роботу з батьками учнів,
які недостатньо займаються вихованням своїх дітей.
У І семестрі 2013/2014 навчального року учнів, які стоять на обліку у
відділі кримінальної міліції або скоїли злочин, немає. Та, незважаючи на
проведену роботу, залишаються питання, над вирішенням яких треба
продовжувати працювати у ІІ семестрі: формування активної життєвої позиції
підлітків; виконання учнями прав і обов`язків; виховання толерантності,
моральної культури, поваги до людей різних національностей; життєдіяльність
і виховання особистості в колективі і через колектив.

