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Про  підсумки  проведення місячника 

            з вивчення Правил для  учнів  

   

На виконання наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської 

ради від 27.0.2018 р. № 266 «Про організацію та проведення місячника з вивчення Правил 

для учнів» та з метою виховання у школярів дисципліни, відповідального ставлення до 

виконання громадських доручень, утвердження принципів загальнолюдської моралі у 

період з 03.09.2018р. по 03.10.2018р. в навчальному закладі тривав місячник з вивчення 

Правил для учнів. 

В рамках місячника класоводи та класні керівники провели виховні години, 

направлені на перевірку і засвоєння школярами Правил для учнів, про що зробили 

відповідні записи в класних журналах, ознайомили учнів і батьків зі Статутом навчального 

закладу, правилами внутрішнього розпорядку, наказом по навчальному закладу від 

03.09.2018р. № 154 «Про шкільну форму». Також було проведено й інші форми роботи з 

учнівськими колективами - диспути, конференції, «круглі столи», інформаційні години, 

анкетування, тестування з наступних питань: 

«Правила, обов'язкові для всіх»,  

«Ми тепер не просто діти − ми тепер вже школярі»,  

«Що таке громадянська зрілість?», 

«Яку людину можна вважати вихованою?», 

«Культура спілкування між людьми»,  

«Закони нашої совісті». 

З метою виявлення дітей, які не приступили вчасно до навчання, соціальним 

педагогом школи Куліковською А.П. було проведено рейд «Урок», а педагогом-

організатором і громадським інспектором з охорони прав дитинства організовано рейд-

перевірку «Перерва» в мікрорайоні «Сільмаш» з метою виявлення неповнолітніх  дітей, які 

прогулюють уроки під час навчання. За підсумками рейдів не було виявлено дітей 

вищевказаних категорій.  

Класними керівниками, соціальним педагогом школи та практичним психологом 

проаналізовані умови проживання дітей особливо вразливих соціальних категорій, що дало 

змогу оформити акти обстеження матеріально–побутових умов проживання дітей певних 

категорій та направити дані акти у відповідні служби. Окрім того, взято на контроль 

зайнятість дітей, схильних до правопорушень, у шкільних та позашкільних гуртках та 

секціях. 

З метою недопущення пропусків уроків учнями без поважних причин, черговими 

учнями систематично проводиться контроль за спізненнями на уроки, за поведінкою під час 

перерв та під час харчування у шкільній їдальні. Відсутні на уроках учні щодня фіксуються 

за поданням старост класів у загальношкільному Журналі обліку відсутніх учнів.  

Адміністрацією школи разом з членами  учнівського парламенту систематично 

проводяться рейди-перевірки наявності шкільної форми в учнів середньої і старшої ланки. 

Результати перевірки показали, що значна частина учнів старшої ланки не дотримується 

вимог до зовнішнього вигляду, а в учнів середньої ланки  - гарний результат з даного 

питання. 
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Діяльність соціально-психологічної служби закладу спрямована на роботу з учнями 

«групи ризику». Практичним психологом школи та соціальним педагогом ведеться журнал 

профілактичних бесід, корекційної роботи з учнями даних категорій. 

У період з 10 по 14 вересня 2018 року за участю класних керівників, вчителя 

правознавства, соціального педагога пройшов Тиждень протидії боулінгу, в рамках якого 

були проведені виховні години «Мій улюблений світ без насильства» (1-4 кл.), «Життя без 

насильства» (5-6 кл.), «Ні» насильству у суспільстві» (7-8 кл.), «»Запобігання різним 

формам боулінгу» (9-11 кл.). Педагоги через проведення даних заходів мали на меті 

інформувати учнівську молодь про боулінг та його види, відповідальність за вчинення 

боулінгу, можливі механізми регулювання на випадки булінгу і захист постраждалих осіб.  

На занятті правового клубу «Феміда» (8 кл.) під назвою «Живи за правилами» 

Куліковська А.П. (керівник клубу) працювала над виробленням у підлітків нульової 

толерантності до випадків боулінгу. 

В ході засідання Ради профілактики правопорушень відбулась зустріч за «круглим 

столом» голів Міністерства  внутрішніх справ та медіаторів шкільної служби порозуміння 

«Злагода» з метою вироблення чіткого алгоритму дій у випадку виникнення конфліктної 

ситуації в учнівському середовищі. 

Підсумовуючи вищесказане, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Класним керівникам і класоводам: 

1) приділяти особливу увагу дотриманню школярами закладу Правил для учнів, 

поновити куточки Правил для учнів  в класних кімнатах; 

2) включити в плани проведення батьківських зборів питання культури поведінки дітей 

у стінах навчального закладу та за його межами, а також культури міжособистісних 

стосунків; 

3) доводити своєчасно до відома адміністрації та батьків інформацію про пропуски 

уроків учнями без поважних причин. 

2. Соціальному педагогу Куліковській А.П.: 

1) продовжити практику проведення рейдів-перевірок «Урок», «Перерва», «Форма»; 

2) здійснювати систематичний контроль  за відвідуванням учнями навчальних занять; 

3) ознайомлювати щомісяця з результатами рейдів-перевірок учнівський і 

вчительський колективи на загальношкільних лінійках.  

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи 

Сметюх А.М.  

 

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

Г.О.Сидорук 

 

 

 

 


