КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАКАЗ

смт Нова Водолага

28.12.2016

№ 280

Про підсумки роботи щодо
профілактики правопорушень,
злочинності серед неповнолітніх у
І семестрі 2016/2017 навчального року

Робота

педагогічного

колективу

з

профілактики

злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх

правопорушень,

здійснюється відповідно до

нормативно-правових документів з цього питання, плану роботи Комунального
закладу

«Нововодолазький

санаторний

навчально-виховний

комплекс»

Харківської обласної ради (далі – заклад) на 2016/2017 навчальний рік, наказу
закладу

від 30.08.2016 № 180 «Про організацію роботи щодо запобігання

правопорушенням, злочинності й бездоглядності», планів

спільних дій з

Нововодолазьким відділенням поліції, центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, служби у справах дітей Нововодолазької районної державної
адміністрації.
Систему правової

освіти

та виховання

в

закладі

складають

взаємопов’язані процеси формування правових знань, правового виховання та
профілактичної роботи.
Формування правових знань і виховання учнів здійснюється на уроках
правознавства в 9-му класі, на уроках основ здоров’я в 1-9-х класах, у процесі
виховної роботи в позаурочний час, індивідуальної роботи педагогів з учнями.
В позаурочний час учні засвоюють правила поведінки в закладі, знайомляться з
правилами поведінки в сім'ї, громадських місцях, вивчають правові документи.
З метою поглиблення правових знань учнів педагоги застосовують такі форми
правового виховання, як засідання «круглого столу», диспути, конференції,
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усні

журнали,

години

спілкування,

дискусії,

вікторини,

індивідуальні

співбесіди з учнями.
На виконання Указу Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149
«Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження голови Харківської
обласної державної адміністрації від 30.09.2016 №421 «Про затвердження
плану заходів щодо участі Харківської області у проведенні у 2016 році
Всеукраїнського

тижня

права»,

плану

роботи

Комунального

закладу

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської
обласної ради (далі - заклад) на 2016/2017 навчальний рік, з 05.12.2016 по
09.12.2016 у закладі проведено тиждень права «Ти і закон» (далі – тематичний
тиждень).
Упродовж тематичного тижня для учнів 1-9-х, 11-го класу проведено
Всеукраїнський

урок

«Права

людини»,

а

також

тематичні

заходи

інформаційного, освітнього та виховного характеру: науково-практичні
семінари, круглі столи, дискусії, майстер-класи, правові ігри, конкурси, брейнринги, зустрічі, лекції на тему захисту прав людини та інші.
8 грудня 2016 року для учнів 5-9-х та 11-го класів були проведені години
спілкування

на

відповідальність»,

теми:

«Права

та

свободи

«Правознавство

–

дитини»,

фундамент

«Право,

закон,

громадянського

демократичного суспільства», «Я маю права! Конституційні гарантії захисту
прав і свобод людини».

До проведення цих заходів були залучені

представники різних служб, а саме

Карпенко І.В. – головний спеціаліст

сектору служби у справах дітей ССД Нововодолазької РДА, Базюк А.Ф. –
фахівець із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім`ї,
дітей

і

молоді,

Федоренко

А.В.

–

інспектор

ювенальної

превенції

Нововодолазького відділення поліції.
З 05.12.2016 по 09.12.2016 у закладі проведено тиждень права «Ти і закон»
(далі – тематичний тиждень).
Упродовж тематичного тижня для учнів 1-9-х, 11-го класу проведено
Всеукраїнський

урок

«Права

людини»,

а

також

тематичні

заходи
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інформаційного, освітнього та виховного характеру: науково-практичні
семінари, круглі столи, дискусії, майстер-класи, правові ігри, конкурси, брейнринги, зустрічі, лекції на тему захисту прав людини та інші.
8 грудня 2016 року для учнів 5-9-х та 11-го класів були проведені години
спілкування

на

відповідальність»,

теми:

«Права

та

свободи

«Правознавство

–

дитини»,

фундамент

«Право,

закон,

громадянського

демократичного суспільства», «Я маю права! Конституційні гарантії захисту
прав і свобод людини».

До проведення цих заходів були залучені

представники різних служб, а саме

Карпенко І.В. – головний спеціаліст

сектору служби у справах дітей ССД Нововодолазької РДА, Базюк А.Ф. –
фахівець із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім`ї,
дітей

і

молоді,

Федоренко

А.В.

–

інспектор

ювенальної

превенції

Нововодолазького відділення поліції.
Проводиться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів.
У вересні-жовтні 2016 року психолог Старець Т.В. провела серед учнів 5-9-х,
11-го класів

діагностику.

Результати

досліджень показали,

що

дітей,

схильних до правопорушень, у навчальному закладі не виявлено. Випадків
скоєння правопорушень учнями закладу в I семестрі 2016/2017 навчального
року не зафіксовано.

На обліку в районному відділі

поліції та в

наркологічному кабінеті поліклінічного відділення Нововодолазької районної
центральної лікарні вихованці навчального закладу не перебувають.
Питання

роботи

навчального

закладу

з

профілактики

дитячої

бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися
на загальношкільних батьківських зборах, засіданні методичного об’єднання
вихователів та класних керівників.

Робота проводиться

відповідно до

положення про раду профілактики правопорушень та плану роботи на
2016/2017 навчальний рік.
У зв'язку з вищезазначеним
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НАКАЗУЮ:
1. Стан роботи закладу щодо профілактики правопорушень,
серед неповнолітніх

у I

семестрі

злочинності

2016/2017 навчального року вважати

задовільним.
2. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В. організувати
проведення циклу правовиховних бесід, годин спілкування для вихованців 19-х, 11-го класів за участі

працівників відділу поліції Нововодолазького

району Харківської області.
Упродовж II семестру 2016/2017 навчального року.
3. Психологу Старець Т.В. провести звірку списків учнів, які перебувають на
обліку в службі у справах дітей

Нововодолазької районної державної

адміністрації, Нововодолазькому відділі поліції .
До 20.01.2017
4. Вихователям та класним керівникам
4.1. Продовжити роботу з формування правової культури учнів, поваги до
Конституції, законодавства України, державної символіки.
Упродовж II семестру 2016/2017 навчального року.
4.2. Вдосконалювати форми та методи правовиховної роботи, враховуючи
вікові особливості учнів .
Упродовж II семестру 2016/2017 навчального року.
4.3. Контролювати відвідування вихованцями занять гуртків та факультативів.
Упродовж II семестру 2016/2017 навчального року.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор
Черниш

С.Ю.Єрмаков
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З наказом від 28.12.2016 № 280 ознайомлені:
Черниш І.В.
Старець Т.В.
Клочко В.М.
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Орда І.Г.
Біленська О.О.
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Петрашкевич Т.Р.
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