
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ на пошті 

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                            № 155 

 

Про організацію роботи з попередження 

правопорушень, злочинності і бездоглядності 

серед учнівської молоді 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №405 «Про 

затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період 

до 2020 року», плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік та з метою удосконалення 

просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних 

діянь, профілактичної роботи з учнями школи щодо запобігання правопорушенням, злочинності 

та бездоглядності, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з виховної роботи  Сметюх А.М.: 

1) розробити та затвердити заходи по навчальному закладу з метою профілактики 

правопорушень, запобігання злочинності та бездоглядності серед учнівської молоді  на 

2018/2019 н.р. (додаток 1,2); 

2) забезпечити спільну роботу школи зі ССД,  сектором ювенальної превенції 

Ковельського відділу поліції, позашкільними закладами щодо попередження 

правопорушень серед учнівської молоді, 

3) розглянути питання з попередження дитячої бездоглядності та попередження 

злочинності серед неповнолітніх на педрадах, нарадах при директорові, засіданнях 

методичного об’єднання класних керівників згідно з планом роботи школи на 

2018/2019 навчальний рік; 

4) тримати на постійному контролі та аналізувати щомісяця стан поведінки і відвідування 

учнями навчальних занять  на загальношкільних лінійках. 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А., Дудчику Л.С. посилити 

контроль за відвідуванням учнями навчального закладу та якістю навчання. 

3. Соціальному педагогу Куліковській А.П.: 

1) оновити до 17.09.2018 внутрішкільний облік учнів, схильних до девіантної поведінки; 

2) зосередити зусилля на індивідуальній профілактичній роботі з дітьми з 

неблагополучних  сімей та їх батьками. 

4. Практичному психологу Шереметі В.М. здійснювати діагностику, психологічний супровід 

та корекційну роботу з  учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку, з 

обов’язковим занесенням до карток особистого обліку учнів. 

5. Класним керівникам: 

1) активно залучати учнів до громадської та гурткової роботи, орієнтуючись на їхні 

нахили та інтереси; 

2) розглядати питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків на 

батьківських зборах згідно з планом роботи школи на  2018/2019 навчальний рік; 

3) використовувати інтерактивні педагогічні технології, зокрема ділові та рольові ігри, 

моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, роботу в малих 

групах у позакласній  правоосвітній діяльності. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

mailto:NVK_11@ukr.net


 

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

 

З наказом ознайомлені: 

_____________ _____________________                                                                          Р.А.Гусак  
           (дата)                                              (підпис) 

_____________  _____________________                                                                     Л.С.Дудчик 

            (дата)                                              (підпис) 

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

_____________  _____________________                                                             А.П.Куліковська 

            (дата)                                              (підпис) 

_____________ _____________________                                                                 В.М.Шеремета 
           (дата)                                              (підпис) 

  



Додаток 1 до наказу 

по НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля 

від 03.09.2018 № 155 

План заходів 

НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля, 

спрямовані на запобігання злочинності та бездоглядності 

серед учнів школи у 2018/2019н.р. 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Опрацювання нормативно-правової бази з 

питань профілактики злочинів серед 

неповнолітніх  

Постійно Заступник директора 

з ВР 

2. Забезпечення взаємодії з правоохоронними 

органами, службами у справах дітей та 

медичними установами з метою 

підвищення рівня ефективності роботи з 

профілактики правопорушень та 

негативних проявів серед учнівської молоді 

Постійно 

 

Заступник директора 

з ВР, соціальний 

педагог 

3. Розроблення тематики та забезпечення 

проведення Тижнів, Місячників, Декад 

правових знань, тематичних уроків права із 

залученням працівників правоохоронних 

органів з метою недопущення втягнення 

неповнолітніх в злочинну або іншу 

антигромадську діяльність  

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора 

з ВР 

4. Включення до планів спільних заходів зі 

службою у справах дітей та сектором 

ювенальної превенції Ковельського відділу 

поліції щодо запобігання та профілактики 

злочинів, пияцтва, наркоманії та 

тютюнопаління серед неповнолітніх 

Щоквартально Заступник директора 

з ВР 

5. Ведення бази даних учнів школи, які скоїли 

злочини чи правопорушення 

Постійно 

 

Заступник директора 

з ВР, соціальний 

педагог 

6. Ведення бази даних неповнолітніх, які 

залишилися без батьківського піклування, з 

метою своєчасного виявлення загрози їх 

життю та здоров’ю внаслідок протиправних 

дій дорослих  

Постійно Заступник директора 

з ВР, соціальний 

педагог 

7. Здійснення аналізу кількості злочинів та 

причин їх вчинення учнями школи, які 

перебувають на обліках в службі у справах 

дітей та секторі ювенальної превенції   

Щоквартально 

 

Заступник директора 

з ВР, соціальний 

педагог 

8. Забезпечення своєчасного виявлення сімей, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах, ведення їх обліку, здійснення 

систематичної перевірки умов утримання та 

виховання в них неповнолітніх, надання 

таким сім'ям адресної допомоги 

Постійно 

 

Класні керівники, 

соціально-

психологічна служба 

9. Здійснення моніторингу стану дотримання 

прав дітей та належних умов їх утримання 

Щоквартально Громадський 

інспектор  



10. Забезпечення роботи скриньки довіри для 

надання психологічної допомоги жертвам 

насильства в сім’ї  

Постійно Практичний 

психолог 

11. Забезпечення своєчасного виявлення та 

взяття на облік учнів, сім’ї яких опинилися 

в складних життєвих обставинах чи які 

схильні до бродяжництва  

Постійно Класні керівники, 

соціально-

психологічна служба 

 

12. Здійснення соціально-педагогічного 

патронажу дітей із сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах 

Постійно Практичний 

психолог, 

соціальний педагог  

13. Визначення ефективних форм та методів 

роботи щодо профілактики правопорушень, 

пияцтва, наркоманії та тютюнопаління 

серед неповнолітніх 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора 

з ВР, соціальний 

педагог, класні 

керівники 

14. Розроблення рекомендацій для батьків 

щодо профілактики та запобігання 

правопорушень, пияцтва, наркоманії та 

тютюнопаління серед підлітків 

Січень Соціальний педагог 

15. Організація та проведення спільно зі  

службою у справах дітей та 

представниками сектору ювенальної 

превенції  профілактичних рейдів «Урок» 

За графіком Соціальний педагог 

16. Організація інформаційно-

пропагандистських та тематичних акцій, 

конкурсів, виховних заходів з питань 

профілактики правопорушень серед 

школярів, запобігання вживанню 

неповнолітніми спиртних напоїв, 

наркотичних та психотропних речовин  

Протягом 

навчального 

року 

 

Заступник директора 

з ВР, соціальний 

педагог, класні 

керівники 

17. Проведення індивідуальних психолого-

педагогічних консультацій для дітей, які 

вживають алкогольні напої чи психотропні 

речовини, схильні до скоєння 

правопорушень  

Постійно Практичний 

психолог  

 

18. Охоплення дітей, які скоїли злочини чи 

правопорушення, вживають алкогольні 

напої чи наркотичні, психотропні речовини, 

та дітей, сім’ї яких опинились у складних 

життєвих обставинах, гуртковою роботою 

та позашкільною освітою  

Постійно Класні керівники, 

соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

19. Залучення органів учнівського 

самоврядування до підготовки та 

проведення лекцій, конференцій, семінарів, 

«круглих столів» з питань протидії 

злочинним проявам, злочинам, що пов’язані 

із торгівлею людьми, та злочинам проти 

суспільної моралі  

Протягом 

року 

Педагог-організатор 



Додаток до наказу 

по НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля 

від 03.09.2018 № 155 

План заходів  

НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля 

з попередження правопорушень  

серед учнівської молоді у 2018/2019 н.р. 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Виявлення та об лікування  дітей, 

схильних до правопорушень 

Постійно Класні керівники 

2. Створення ради з питань правопорушень Вересень Заступник директора з 

виховної роботи  

3. Складання плану роботи ради з питань 

правопорушень 

Вересень Заступник директора з 

ВР 

4. Призначення наставників у роботі з 

дітьми девіантної поведінки 

Вересень Заступник директора з 

ВР 

5. Складання планів індивідуальної роботи 

з дітьми девіантної поведінки 

Вересень, 

грудень 

Соціальний педагог, 

педагоги-наставники 

6. Залучення до гурткової роботи дітей 

девіантної поведінки 

Постійно Керівники гуртків, 

класні керівники 

7. Проведення діагностики дітей девіантної 

поведінки 

Жовтень Практичний психолог 

8. Організація роботи з надання 

консультаційної допомоги батькам 

За потребою Практичний психолог 

9. Заслуховування питання профілактики 

правопорушень серед учнів:  

- на нарадах при директорі; 

- на нарадах при заступнику директора з 

виховної роботи; 

- на засіданнях Ради профілактики 

правопорушень; 

- на засіданнях методичного об’єднання 

класних керівників; 

- на педагогічній раді 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з 

ВР, 

класні керівники, 

соціальний педагог, 

практичний психолог 

10. Проведення діагностико- корекційної 

роботи з  дітьми, схильними до  

правопорушень  

Згідно плану 

роботи 

Практичний психолог 

11. Обстеження житлово-побутових умов  

сімей учнів, які знаходяться на обліку  

Вересень, 

грудень 

Класні керівники, 

соціальний педагог 

12. Діагностика сприйняття учнів, які 

перебувають на обліку, в учнівських 

колективах 

Жовтень, 

лютий 

Соціальний педагог  

13. Проведення спільних заходів з метою 

профілактики правопорушень,злочинів 

та інших антисоціальних проявів серед 

учнівської молоді  

Згідно плану 

спільних 

заходів 

упродовж 

року 

Заступник директора з 

виховної роботи , ССД, 

сектор ювенальної 

превенції Ковельського 

відділу поліції  

14. Організація виховних заходів, 

спрямованих на профілактику 

негативних явищ та пропаганду 

здорового способу життя  

Згідно 

річного 

плану 

Заступник директора з 

виховної роботи , 

педагог – організатор, 

класні керівники 



 


