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НАКАЗ 

 

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                           № 132 

 

Про створення комісії з попередження  

правопорушень серед учнів 

 

З метою створення системи ранньої профілактики девіантної поведінки школярів, 

ефективної індивідуальної роботи з неповнолітніми, схильними до правопорушень, надання 

неблагонадійним сім’ям психолого-педагогічної допомоги, забезпечення наступності у 

правовиховній роботі на різних рівнях шкільного життя, підвищення правової культури всіх 

учасників навчально-виховного процесу, встановлення особливого контролю за здійсненням 

виховного процесу з учнями, віднесених до груп соціального ризику 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити в закладі комісію з попередження  правопорушень серед учнів у складі: 

• Сидорук Г.О.         – голова комісії директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля, 

• Сметюх А.М.         – заступник  голови комісії, заступник директора з виховної  роботи, 

• Мельник В.І.          – член комісії,  педагог-організатор, 

• Стречен Б.Ю.        – член комісії,  педагог-організатор, 

• Гусак Р.А.              – член комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

• Дудчика Л.С.         – член комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

• Стречена Ю.В.      – член комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи,  

• Понедільника Р.М. – член комісії, вчитель предмета трудового навчання, 

• Заїкіна В.М.            – член комісії, голова  шкільного батьківського комітету, 

• Кузьмука Ю.С.      – член  комісії, старший інспектор з ювенальної превенції сектору  

    превенції Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області, 

• Шеремети В.М.     – член комісії, практичний психолог, 

• Куліковської А.П. – відповідальний секретар, соціальний педагог. 

2. Голові  комісії Сидорук Г.О.: 

     1)   до 14 вересня провести перше засідання комісії, розподілити обов’язки між її членами; 

     2)   до 14 вересня скласти  план роботи комісії; 

     3)  здійснювати роботу відповідно до положення про Раду профілактики правопорушень.  

3. Контроль за роботою комісії покласти на заступника з виховної роботи Сметюх А.М. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                               Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена: 

 _____________         _____________________                                                            А.М.Сметюх 
                 (дата)                                              (підпис) 
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