ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ
№ 161

08.09.2014
Про організацію роботи
щодо запобігання правопорушень,
злочинності, бездоглядності
серед учнів санаторної школи-інтернату
у 2014/2015 навчальному році

На виконання статей 3, 21-68 Конституції України, Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 03.08.2012 р. № 888 «Про затвердження Плану
заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо
профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до
2015 року», листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної
державної адміністрації від 07.08.2012 № 01-12/4204 «Про організацію роботи
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
03.08.2012 р. № 888», Комплексної програми профілактики правопорушень у
Харківській області на 2011-2015 роки з метою формування в учнів переконань
в необхідності суворого дотримання закону, прав і законних інтересів людини,
використання

особистістю

своїх

прав

і

обов`язків,

правопорушень серед учнів, розвитку їх правової культури
НАКАЗУЮ:
1. Вихователям і класним керівникам:

профілактики

2

1.1. Спланувати в календарних планах виховної роботи з учнями заходи з
правового виховання учнів відповідно до плану роботи навчального закладу на
2014/2015 навчальний рік. Залучати для участі в заходах представників міліції,
юристів, лікарів-наркологів, працівників правоохоронних органів.
До 01.09.2014
та протягом навчального року
1.2. Спланувати в розділі календарних планів «Індивідуальна робота з учнями»
роботу з дітьми , що мають відхилення в поведінці, порушують режим школиінтернату.
До 01.09.2014
1.3. Провести тиждень правових знань.
08.12.2014 – 12.12.2014
1.4. Тримати під контролем сім`ї, в яких батьки негативно впливають на дітей.
Вивчати умови утримання дітей у сім`ях, психологічний клімат сімей.
Протягом навчального року
1.5. Висвітлювати питання правової освіти батьків, попередження виникнення
конфліктних ситуацій «батьки-діти» на класних батьківських зборах, надавати
батькам індивідуальну консультативну допомогу.
Протягом навчального року
2.

Практичному психологу Плетньову Д.М.:
2.1. Проводити тренінгові заняття з курсу «Рівний–рівному» за модулем

«Знаємо та реалізуємо свої права».
Протягом навчального року
2.2. Проводити по класах «години психолога» щодо прав дітей в Україні.
1 раз на місяць протягом І семестру
2.3. Надавати консультативну допомогу батькам учнів з питань прав і
обов`язків дітей у сім`ї.
Протягом І семестру
3. Семенець А.П., заступнику директора з виховної роботи:
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3.1. Скласти і затвердити плани спільних дій школи-інтернату з відділом
кримінальної міліції у справах неповнолітніх Жовтневого РВ ГУМВС
України в Харківській області, з Жовтневим центром соціальних служб для
сім`ї, дітей та молоді з питань соціальної та профілактичної роботи з учнями
школи-інтернату.
Жовтень 2014 р.
3.2. Розглянути питання організації і проведення роботи з профілактики
правопорушень, запобігання злочинності та бездоглядності учнів на нарадах
при директорі, засіданнях методоб`єднання вихователів.
Протягом навчального року
3.3. Видати накази по школі-інтернату за результатами роботи з учнями у
І семестрі 2014 р., у 2014/2015 навчальному році.
Грудень 2014 р.,
червень 2015 р.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Семенець А.П.

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлені:
№
з/п
1.
2

П.І.Б.
Семенець А.П.
Плетньов Д.М.

Підпис

Куліш В.І.

