
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 

03.09. 2018                                                     м. Ковель                                                             № 160 

Про організацію роботи з  

правового виховання та  

затвердження заходів,  

спрямованих на запобігання  

жорстокості серед учнів  

 

З метою вдосконалення роботи щодо попередження скоєння злочинів і правопорушень 

неповнолітніми, протидії поширенню агресії та насилля в учнівському середовищі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Розробити та затвердити план заходів, спрямованих на запобігання жорстокості серед 

учнів навчального закладу (додаток 1). 

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

1) забезпечити контроль за організацією роботи класних керівників з правового 

виховання та заходів з попередження жорстокості в учнівських колективах; 

2) щоквартально аналізувати хід виконання плану заходів на нараді при директору та 

узагальнені матеріали подавати в управління освіти. 

3. Контроль за виконанням даного 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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Додаток 1 до наказу 

по НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля 

від 03.09.2018 № 160 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

НВК «ЗОШ №11-ліцей», спрямованих на вдосконалення 

 системи правовиховної роботи та запобігання жорстокості  

серед учнівської молоді у 2018/2019 н.р. 

 

1. Забезпечити у навчально-виховному процесі особистісно-зорієнтований підхід до кожного 

учня. 

Постійно                Адміністрація школи 

 

2. Проводити в навчальному закладі щосереди день правових знань з метою запобігання 

дитячої злочинності, наркотичної, алкогольної залежностей, токсикоманії, 

тютюнопаління, жорстокості, запобігання суїцидним проявам серед неповнолітніх.  

Третя середа місяця           ЗДВР,соціальний педагог 

 

3. Організовувати зустрічі з працівниками Ковельського міськрайонного управління юстиції 

на тему: «Ознайомлення із законодавством України про захист дітей від жорстокості». 

Листопад-грудень 2018 р.               ЗДВР, класні керівники 

  

4. Проводити діагностику міжособистісних взаємин у класних колективах. 

Постійно Соціальний педагог,  практичний психолог 

5. Проводити з учнівськими колективами виховні години, інтелектуальні ігри, бесіди, 

дискусії, вікторини, брейн-ринги, дебати з метою попередження скоєння злочинів і 

правопорушень неповнолітніми. 

Відповідно до плану роботи    ЗДВР, педагог-організатор, 

        класні керівники 

 

6. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьківськими колективами. 

Відповідно до плану роботи    ЗДВР, соціальний педагог 

 

7. З метою надання допомоги дітям у подоланні негативних звичок, усвідомлення своєї 

поведінки проводити просвітницьку роботу за проектами «Рівний-рівному» та «Діалог». 

Відповідно до плану роботи     Соцііальний педагог, 

        практичний психолог 

 

8. Здійснювати етичну просвіту школярів шляхом проведення «годин психолога», годин 

спілкування, дискусій, тренінгів. 

Постійно       Практичний психолог 

 

9. Поглибити та розширити знання педагогів з питань вікової психології, конфліктології. 

Постійно       Практичний психолог 

 



10. Розробити рекомендації для вчителів щодо організації педагогічно доцільного 

спілкування, реалізації доцільного підходу до учнів під час навчально-виховного процесу. 

До 01.10.2018 р.       Практичний психолог 

 

11. Розвивати в учнів навички партнерського спілкування та саморегуляції під час проведення 

корекційно-розвивальних занять, тренінгів, індивідуальних психологічних консультацій. 

Постійно       Практичний психолог 

 

12. Здійснювати психологічну просвіту батьків з актуальних питань розвитку дитини. 

Постійно       Практичний психолог 

 

13. На нарадах при директору, засідання МО класних керівників проводити аналіз виконання 

даних заходів. 

Щоквартально      Адміністрація школи 


