
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

 

24.05.2019 смт Нова Водолага № 100 

 

Про підсумки роботи щодо   

профілактики правопорушень, 

злочинності серед неповнолітніх у  

2018/2019 навчальному році  

 

  Робота педагогічного колективу з профілактики правопорушень, 

злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх  здійснюється відповідно до 

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

2018/2019 навчальний рік,  наказу закладу від 29.08.2018 № 152 «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.   

  Правова освіта та виховання здійснюється через 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 години спілкування, дискусії, вікторини, засідання 

«круглого столу»,  диспути, конференції,  усні журнали, індивідуальні 

співбесіди з учнями.   
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        Оформлено постійно діючу виставку літератури з правових питань.  Учні 

(вихованці) закладу охоплені гуртковою роботою.  

     Упродовж навчального року  проведено тиждень протидії торгівлі 

людьми, тиждень права «Ти і закон».   Для  учасників освітнього процесу були 

організовані тематичні заходи виховного характеру: ігри-подорожі, диспути, 

правові вікторини, години спілкування, бесіди, обговорення на засіданнях 

«круглого столу», ексурсії. До проведення цих заходів також були залучені 

інспектор ювенальної превенції Нововодолазького ВП Федоренко А.В., депутат 

Нововодолазької ОТГ Лиганенко К.Е., спеціаліст служби у справах дітей 

Нововодолазької ОТГ Карпенко І.В., громадський радник Мірошніченко А.Ю. 

Крім цього, учні 9-го класу взяли участь у Всеукраїнському уроці «Права 

людини», учні 10-го класу — в екскурсії до Нововодолазького районного 

відділення державної виконавчої служби. Була організована виставка 

літератури «Освіта та право» та виставка малюнків «Права очима дітей». 

   Питанням профілактики булінгу серед учнів/вихованців педагогічний 

колектив займається систематично не перший рік. Але саме у цьому 

навчальному році воно набуло особливої актуальності. Так, на виконання листа 

ДНіО ХОДА від 07.09.2018 №  01-30/4162 “Про проведення тематичних 

заходів” у вересні 2018 року було організовано Тиждень протидії булінгу, у 

рамках якого з учнями 1-11-х класів було проведено тематичні уроки “Я маю 

право” із залученням спеціалістів Нововодолазького відділення Державної 

виконавчої служби. У рамках тематичного тижня учні із задоволенням 

прийняти участь у флешмобі #булитинекруто. 

У січні 2019 року на зборах учнівської ради соціальний педагог 

Осауленко О.Є. ознайомила учнів зі змінами у законодавстві, що стосуються 

відповідальності за вчинення булінгу, враховуючи набрання чинності Закону 

України від 18.12.2018 № 2657-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу” (цькування)”. 31.01.2019 з цього ж 

питання на загальношкільних батьківських зборах виступила інспектор 

ювенальної превенції Федоренко А.В., яка наголосила на необхідності 
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дотримання норм закону усіма учасниками освітнього процесу та ознайомила з 

видами, обсягами покарання за невиконання вказаних законодавчих вимог. 

 У лютому 2019 року педагогічними працівниками закладу опрацьовано 

лист Міністрества освіти і науки  № 1/11-981 від 29.01.2019 “Рекомендації для 

закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 

18.12.2018 № 2657-VIII». На виконання вищевказаного листа на інформаційних 

дошках та на сайті закладу розміщено інформацію щодо протидії булінгу, 

телефони довіри. Станом на 08.02.2019 створено робочу групу щодо розробки 

плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу; процедури 

подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) 

та алгоритму дій при реагуванні на доведені випадки булінгу. 

 З метою поглиблення знань педагогів щодо булінгу, розвитку вмінь 

розпізнавати ситуації цькування та правильно реагувати на його прояви, вже 

більшість педагогів зареєструвалися на он-лайн курс “Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти” на платформі 

Prometheus. 

 Однією з умов протидії булінгу в закладі освіти є якісний психологічний 

супровід освітнього процесу. У нашому закладі психологічна служба включає 

практичного психолога та соціального педагога, які постійно надають 

консультації учням, батькам, педагогам. Окрім цього, з метою психологічного 

розвантаження організовано роботу скриньки довіри, а для поширення корисної 

інформації щодо соціально-правових питань — “Куточок  правового захисту”. 

Класні керівники та вихователі тримають на постійному контролі 

відвідування  занять учнями (вихованцями), успішність знань;  проводять 

необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстеження  умов 

проживання дітей в сім’ї, вивчають характеристику  та прояви особистості 

учнів (вихованців). 

           Ефективно працювала  рада профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх.  
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          Упродовж 2018/2019 навчального року питання правового виховання 

учнів (вихованців)  розглядалися на засіданнях педагогічної ради,  нараді при 

директорові, батьківських зборах.  

          На кінець 2018/2019 навчального року на обліку   в ювенальній превенції 

Нововодолазького відділення поліції, наркологічному кабінеті поліклінічного 

відділення Нововодолазької районної центральної лікарні  вихованці   

навчального закладу не перебувають. 

 У зв'язку  з вищезазначеним  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Стан роботи закладу щодо  профілактики  правопорушень,    злочинності  

серед неповнолітніх  у   2018/2019 навчальному році  вважати задовільним. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.: 

2.1. Продовжити співпрацю з  Нововодолазьким відділенням поліції,   службою  

у справах дітей Нововодолазької райдержадміністрації, центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді  щодо правового виховання учнів школи   

   Упродовж  2019/2020 навчального  року  

2.2. Передбачити у плані роботи на 2019/2020 навчальний рік проведення  

семінарів  для вихователів та класних керівників з питань  правового 

виховання, профілактики шкідливих звичок серед учнівської молоді. 

Упродовж  2019/2020 навчального  року  

3. Соціальному педагогу Осауленко О.Є.  провести звірку списків учнів, які 

перебувають на обліку в службі у справах дітей  Нововодолазької районної 

державної адміністрації,   в   ювенальній превенції Нововодолазького 

відділення поліції. 

 До 30.06.2019 

4. Вихователям та класним керівникам продовжити роботу з формування 

правової культури учнів,  поваги до Конституції, законодавства України, 

державної символіки. 
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Постійно. 

4. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Черниш   

 

 

З наказом   ознайомлені: 

Черниш І.В.______________ 

Осауленко О.Є.___________ 

Жукова І.К. ______________ 

Лютко О.М.    ____________ 

Панченко Л.Є. ____________                                             

Кассич Л.АК._____________                                             

Петрашкевич Т.Р.___________                                            

Білашко В.М.     ____________                                          

Щербак І.Б. ________________                                          

Атанасова Т.Г. ____________                                         

Антоненко О.І. ____________                                         

Водолажченко Т.В. ________                                        

Губа Т.А . _________________ 

Орда І.Г. _________________ 

Мерчанська Л.В.____________ 

Буклей  С.І.    ______________ 

Руденко О.Я. _______________  

Курило О.А. _______________ 

Скляр І.І. __________________ 

Семенюра Л.П. _____________  

Федоренко Г.Г. _____________ 

Клочко В.М.________________  

Свид О.І.        ______________ 

Курило О.А.       ____________ 
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