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Про підсумки роботи щодо   

профілактики правопорушень, 

злочинності, бездоглядності 

серед неповнолітніх у 2019/2020 

навчальному році 

 

  

Діяльність педагогічного колективу з профілактики правопорушень, 

злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх  здійснюється відповідно до 

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

2019/2020 навчальний рік, планів спільних дій з  Нововодолазьким відділенням 

поліції, Нововодолазьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, службою у справах дітей Нововодолазької РДА, нормативно-

правових документів щодо організації правового виховання та профілактики 

правопорушень серед дітей. 

Правова освіта та виховання здійснюється через формування правових 

знань, правового виховання та профілактичної роботи. 

Формування та розширення правових знань 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 та індивідуальної роботи педагогів з 

вихованцями із застосуванням різноманітних форм та методів (години 

спілкування, засідання «круглого столу», правові дебати, правові ігри, 

вікторини, відео-уроки, сократівські бесіди  та ін.) Так у грудні 2019 року 

заклад долучився до проведення «Всеукраїнського тижня права». Для учнів 

(вихованців) були організовані тематичні заходи: ігри-подорожі, диспути, 

правові вікторини, години спілкування, бесіди, обговорення на засіданнях 

«круглого столу», заняття з елементами тренінгу, ексурсії. До проведення цих 
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заходів залучено інспектора ювеальної превенції Нововодолазького відділення 

поліції Федоренко А.В., яка провела бесіди для учнів «Відповідальність 

неповнолітніх».  Учні 9-го класу взяли участь у Всеукраїнському уроці «Права 

людини», учні 10-го, 11-го класів — в екскурсії до Нововодолазького відділу 

реєстрації актів цивільного стану громадян та Нововодолазького районного 

центру зайнятості.   

 Особлива увага педагогічного колективу була надана діяльності щодо  

протидії булінгу.  З метою неупередженого з'ясування обставин випадків 

булінгу (цькування) у закладі відповідно до заяв, які надійдуть, розроблено та 

доведено до відома учасників освітнього процесу порядок реагування на 

випадки булінгу, надано рекомендації щодо  процедури подання відповідної 

заяви. Дані інформаційні матеріали розміщено на сайті закладу у розділі 

«Протидія булінгу», та на тематичному стенді біля кабінету соціального 

педагога. На сайті та стенді  розміщено просвітницькі матеріали, що 

висвітлюють булінг як негативне соціальне явище, інформаційні буклети, 

поради батькам, номери телефонів довіри.  

 З метою поширення інформації про причини та наслідки проявів булінгу 

серед дітей, виховання в учнів милосердя, толерантності, поваги до прав і 

свобод людини, розвитку та формування ціннісних орієнтацій учнівської 

молоді у   закладі   пройшли заходи у рамках Всеукраїнського тижня протидії 

булінгу.  Різноманітні  форми проведення  виховних  заходів,  яким були 

охоплені учні 1-11-х класів, не лише розкривали зміст булінгу як 

протизаконоого діяння, але й популяризували толерантність, дружні стосунки, 

навчали взаємоповазі, підтримці.   До проведення виховних заходів були  

залучені і працівнки психологічної служби закладу.  

Рання профілактика правопорушень є одним з напрямків роботи 

психологічної служби закладу. Практичним психологом Старець Т.В. та 

соціальним педагогом Осауленко О.Є. в жовтні 2019 року продіагностовано 

учнів 8-11-х класів з метою виявлення дітей «групи ризику». У грудні учнів 6-8-

х класів продіагностовано за методикою “Агресивна поведінка” з метою 

виявлення проявів агресивності серед дітей. За результатами даної діагностики 
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до «групи ризику» не віднесено жодного учня. Крім цього, працівниками 

психологічної служби постійно проводяться індивідуальні та групові 

консультації з учнями, батьками, педагогами щодо недопущення протиправних 

діянь з боку учасниківосвітнього процесу. Постійно оновлюється інформація в 

куточку правових знань щодо захисту прав та інтересів дітей.  Випадків 

скоєння правопорушень  учнями школи  у  2019/2020 навчальному році  не 

зафіксовано.  На обліку в районному відділенні поліції, наркологічному 

кабінеті учні закладу не перебувають, про що свідчать відповідні акти звірки 

списків учнів. На обліку в службі у справах дітей перебувають 5 учнів, серед 

яких 4 дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 дитина, яка опинилася 

в складних життєвих обставинах. 

Упродовж 2019/2020 навчального року працювала  Рада профілактики 

правопорушень. На засіданнях, що  відбувалися щомісяця, розглядалися 

актуальні питання превентивного характеру. Питання профілактики дитячої 

бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх у 

навчальному закладі  розглядалися на загальношкільних та класних 

батьківських зборах. 

 У зв'язку  з вищезазначеним  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Стан роботи закладу щодо  профілактики  правопорушень,    злочинності  

серед неповнолітніх  у   2019/2020 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  2020/2021 навчального  року  

2.2. Передбачити у плані роботи на 2020/2021 навчальний рік проведення  

семінарів  для вихователів та класних керівників з питань  правового 

виховання, профілактики шкідливих звичок серед учнівської молоді. 
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Упродовж  2020/2021 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 30.06.2020 

4. Вихователям та класним керівникам продовжити роботу з формування 

правової культури учнів,  поваги до Конституції, законодавства України, 

державної символіки. 

Постійно. 

4. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                             С.Ю.Єрмаков 

Черниш  
 

З наказом   ознайомлені: 

Черниш І.В.  

Осауленко О.Є.  

Старець Т.В.  

Клочко В.М.  

Панченко Л.Є.  

Кассич Л.А.  

Семенюра Л.П.  

Федоренко Г.Г.  

Курило О.А.  

Свид О.І.  

Буклей С.І.  

Лютко О.М.  

Білашко В.М.  

Жукова І.К.  

Петрашкевич Т.Р.  

Скляр І.І.  

Орда І.Г.  

Водолажченко Т.В.  

Мерчанська Л.В.  

Антоненко О.І.  

Руденко О.Я.  

 Атанасова Т.Г.  
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Щербак І.Б.  

Звенигородська І.В.  
  


