БОГОДУХІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
07.09.2017

Богодухів

№ 187

Про організацію роботи
з профілактики правопорушень
серед учнів Богодухівської гімназії №1
Богодухівської районної ради
Харківської області
Керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про соціальну
роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Указом Президента України від
28.01.2000
№ 113/2000 «Про додаткові заходи запобігання дитячій
бездоглядності» (зі змінами), наказами Міністерства освіти і науки України від
25.11.2011 № 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», від
11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення
рівня толерантності у суспільстві», від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження
Плану заходів Міністерства освіти і науки з виконання Плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», від
08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки
щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», з метою організації
роботи щодо профілактики правопорушень, запобігання безпритульності та
бездоглядності серед учнів гімназії
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним за організацію роботи з профілактики
правопорушень заступника директора з навчально-виховної роботи Віннікову
Тетяну Леонідівну.
2. Затвердити план роботи Ради з профілактики правопорушень серед учнів на
2017/2018 навчальний рік (додаток 1) та План роботи з профілактики
правопорушень в Богодухівській гімназії № 1 на 2017/2018 навчальний рік.
(додаток 2).
3. Затвердити план заходів з антиалкогольної та антинікотинової пропаганди,
профілактики наркоманії і токсикоманії (додаток 3).
4. Затвердити план заходів на виконання Комплексної програми профілактики
та запобігання захворювань на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та
соціальний захист населення (додаток 4).

5. Заступнику директора з НВР Вінніковій Т.Л., класним керівникам 1-11
класів:
1). Організувати роботу щодо виконання Інструкції з обліку дітей шкільного
віку (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646), зокрема,
постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять та оперативне
реагування на відсутність учнів у школі без поважних причин.
Постійно
2). Спланувати і проводити заходи для батьків та учнів із залученням лікарянарколога, представників Богодухівського ВП, службою у справах дітей,
громадських організацій.
Протягом 2017/2018 навчального року
3). Аналізувати стан профілактичної роботи з попередження злочинності,
правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в
учнівському середовищі, вживати необхідних заходів для подолання виявлених
недоліків.
Один раз на семестр
4). Під час проведення загальношкільних батьківських зборів розглянути
питання щодо попередження правопорушень серед учнів навчальних закладів,
запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності.
Вересень-жовтень 2017 року
5). Активізувати роботу, спрямовану на формування у дітей позитивної
мотивації щодо дотримання принципів здорового способу життя як дієвого
засобу протиправної поведінки підлітків, духовності, моральної культури,
толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.
Протягом навчального року
6. Соціальному педагогу Сизоненко В.С.
1). Дотримуватися вимог нормативних документів щодо запобіганню дитячій
злочинності, правопорушень, бездоглядності.
Постійно
2). Своєчасно виявляти батьків, або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від
виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних
умов для життя, навчання та виховання дітей.
Постійно
3). Організувати соціально-педагогічну допомогу учням і сім'ям, які
потребують особливої уваги.
За необхідності
4). З метою запобігання негативним проявам серед учнів, у тому числі дитячій
бездоглядності
та
безпритульності,
забезпечувати
постановку
на
внутрішкільний облік дітей, які жебракують, схильні до бродяжництва,
вчиняють злочини та правопорушення.
Постійно
5). Подати до відділу освіти районної державної адміністрації через методиста
районного методичного кабінету при відділі освіти районної державної
адміністрації Ружинську О.В. списки дітей, які перебувають на
внутрішкільному обліку у 2017/2018 навчальному році.

До 05 вересня 2017 року
6). Охопити гуртковою роботою та заняттями у спортивних секціях дітей, які
перебувають на внутрішкільному обліку та на обліку у Богодухівському
відділку поліції ГУНП України в Харківській області.
До 12 вересня 2017 року
7). Надавати повідомлення про учнів, які скоїли злочини, до відділку поліції,
службу у справах дітей, для проведення подальшої профілактичної роботи.
У разі необхідності.
8). Аналізувати стан профілактичної роботи з попередження злочинності,
правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в
учнівському середовищі, вживати необхідних заходів для подолання виявлених
недоліків.
9). Подавати до відділу освіти районної державної адміністрації аналітичний
звіт про виконання комплексної Програми профілактики правопорушень у
Богодухівському районі Харківській області на 2016-2020 роки.
Щоквартально,
до 15 числа що настає за звітним місяцем
7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мирошниченку М.С.,
соціальному педагогу Сизоненко В.С.
1). Тримати на контролі відвідування учнями навчальних занять.
2). Аналізувати щотижня стан відвідування, використовуючи дані
загальношкільного обліку.
Протягом 2017/2018 навчального року
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор гімназії
Сизоненко

О.Михасюк

Додаток 1
до наказу директора
Богодухівської гімназії № 1
Богодухівської районної ради
Харківської області
від 07.09.2017 № 187
План роботи Ради з профілактики правопорушень серед учнів
Богодухівської гімназії № 1 на 2017/2018 навчальний рік
№
з/п
1.

2.

3.

Питання засідань Ради
профілактики
правопорушень
Про підсумки роботи Ради
профілактики
правопорушень у 2016/2017
навчальному році.
Затвердження плану роботи
Ради
профілактики
на
2017/2018 навчальний рік.
Про результати роботи
щодо оновлення списків
облікових
категорій,
відповідної документації.
Про роботу в навчальному
закладі
з
виконанням
комплексної
програми
профілактики
правопорушень
у
Харківській області на
2016/2020 роки.
Про організацію право
виховної роботи з учнями
на 2017/2018 навчальний
рік
та
проведення
в
гімназії.
Про стан роботи щодо
здійснення контролю за
відвідуванням
учнями
занять.
Аналіз
стану
профілактичної роботи з
попередження злочинності
в мікрорайоні гімназії.
Місячника правових знань.

Термін

Відповідальні

Вересень
2017 року

Віннікова Т.Л.
заступник
директора з
НВР

Жовтень
2017 року

Віннікова
заступник
директора
НВР

Листопад
2017 року

Відмітка
про
виконання

Т.Л.
з

Сизоненко В.С.
соціальний
педагог
Невинна
В.І.
практичний
психолог

4.

5.

6.

7.

Про
стан
виконання Грудень
програми
«Профілактика 2017 року
правопорушень».
Звіти
громадських
вихователів про роботу з
учнями
у І семестрі
2017/2018
навчального
року.
Про підсумки роботи щодо
виконання
Комплексної
програми
профілактики
правопорушень
у
Харківській області на
2016/2020 роки.
Про
підготовку
до
проведення
Місячника
профілактики
правопорушень.
Про стан роботи гімназії у
2017/2018
навчальному
році з ССД, ВП ГУМП,
громадськими
організаціями з питань
попередження
правопорушень
і
злочинності,
запобігання
дитячій бездоглядності.
Проведення індивідуальних
бесід з батьками учнів, які
стоять на внутрішкільному
обліку.
Про
стан
відвідування
учнями занять.

Віннікова
заступник
директора
НВР

Т.Л.
з

Січень 2018 Віннікова Т.Л.
року
заступник
директора
з
НВР
Сизоненко В.С.
соціальний
педагог

Лютий 2018
року

Віннікова Т.Л.
заступник
директора
з
НВР
Сизоненко В.С.
соціальний
педагог

Протягом
2017/2018
навчального
року

Сизоненко В.С.
соціальний
педагог

8.

Про організацію літнього Травень
відпочинку
учнів,
які 2018 року
стоять на внутрішкільному
обліку
та
учнів,
які
опинилися
в
складних
життєвих обставинах.
Звіти
громадських
вихователів про роботу у ІІ
семестрі
2017/2018
навчального року.

Віннікова
заступник
директора
НВР
класні
керівники

Т.Л.
з

Додаток 2
до наказу директора
Богодухівської гімназії № 1
Богодухівської районної ради
Харківської області
від 07.09.2017 № 187
План роботи з профілактики правопорушень в Богодухівській
гімназії № 1 на 2017/2018 навчальний рік
№
Зміст заходів
з/п
1. Скласти і затвердити
план роботи Ради
профілактики
правопорушень.
2. Скласти списки учнів,
схильних
до
правопорушень.
3. Скласти списки учнів,
які
можуть
безпричинно
не
відвідувати школу.
4. Провести
психологічну
діагностику
учнів,
схильних
до
правопорушень
(вивчити
соціометричний
статус
важковиховуваних
учнів).
5. Проводити засідання
Ради
профілактики
правопорушень.
6.

Дата
Вересень 2017
року
Вересень 2017
року
Вересень 2017
року

Відповідальний
Віннікова Т.Л.
заступник
директора
з
НВР
Сизоненко В.С.
соціальний
педагог
Сизоненко В.С.
соціальний
педагог

Жовтень 2017
року

Невинна
В.І.
практичний
психолог

1 раз на місяць

Віннікова Т.Л.
заступник
директора
з
НВР
Сизоненко В.С.
соціальний
педагог

Протягом
Контролювати
звітність
класних 2017/2018
керівників
щодо навчального року
невідвідування
учнями школи без
поважних причин.

Примітка

7.

Протягом
Проводити
індивідуальну
та 2017/2018
групову роботу з навчального року
учнями, схильними
до правопорушень.

Оформити
в
бібліотеці виставку
літератури з питань
профілактики
правопорушень.
9. Організувати
консультації
для
батьків
із
запрошенням
психолога
та
соціального педагога
гімназії.
10. Систематично
проводити рейди за
участю членів Ради
профілактики
правопорушень.
11. Провести цикл бесід
по
профілактиці
негативних
явищ,
ВІЛ/СНІДу
та
насильства
в
учнівському
середовищі.
12. Систематично
відвідувати
сім`ї
пільгового
контингенту.
8.

Листопад 2017
року

Невинна
В.І.
практичний
психолог
Сизоненко В.С.
соціальний
педагог
Бережна
І.С.
бібліотекар

Протягом
2017/2018
навчального року

Віннікова
заступник
директора
НВР

Т.Л.

Протягом
2017/2018
навчального
року.

Віннікова
заступник
директора
НВР

Т.Л.

Протягом
2017/2018
навчального року

Невинна
В.І.
практичний
психолог
Сизоненко В.С.
соціальний
педагог

Протягом
2017/2018
навчального року

Сизоненко В.С.
соціальний
педагог,
класні
керівники
Невинна
В.І.
практичний
психолог
Сизоненко В.С.
соціальний
педагог,
класні
керівники

13. Залучати до участі в Протягом
шкільних
та 2017/2018
позашкільних гуртках навчального року
учнів, схильних до
правопорушень.

з

з

14. Співпрацювати
з
батьківськими
комітетами
класів,
учнівським
парламентом,
службами у справах
дітей сім’ї та молоді
іншими
організаціями.
15. Провести аналіз стану
виховної
роботи
серед дітей, схильних
до правопорушень.
16. Провести
класні
батьківські збори із
запрошенням
до
участі членів Ради
профілактики
правопорушень.

Протягом
2017/2018
навчального року

Класні
керівники,
Невинна
В.І.
практичний
психолог

Лютий 2018 року Віннікова Т.Л.
заступник
директора
з
НВР
Класні
Грудень 2017
керівники,
року, квітень
Невинна
В.І.
2018 року
практичний
психолог

Додаток 3
до наказу директора
Богодухівської гімназії № 1
Богодухівської районної ради
Харківської області
від 07.09.2017 № 187
Заходи з антиалкогольної та антинікотинової пропаганди, профілактики
наркоманії і токсикоманії в Богодухівській гімназії № 1
на 2017/2018 навчальний рік
№
Зміст роботи
з/п
1.
Направити роботу всього
педагогічного колективу на
формування
здорового
способу життя кожного
учня.
2.
Забезпечити
залучення
підлітків, схильних до
правопорушень, до роботи
в гуртках.
3.
Організувати
тижні
профілактики
шкідливих
звичок.

4.

5.

6.

Проводити
колективні,
індивідуальні бесіди, із
залученням представників
наркологічної служби.
Проводити
психологічні
тренінги серед учнівської
молоді з питань схильності
до шкідливих звичок.
Проводити
зустрічі
з
представниками
Богодухівського ВП.

Термін виконання

Відповідальний

Протягом 2017/2018
навчального року

Віннікова
Т.Л.
заступник
директора з НВР

Протягом 2017/2018
навчального року

Класні керівники

Протягом 2017/2018
навчального року

Віннікова
Т.Л.
заступник
директора з НВР
Сизоненко
В.С.
соціальний
педагог
Сизоненко
В.С.
соціальний
педагог

Листопад 2017 року

Протягом 2017/2018
навчального року

Невинна
практичний
психолог

В.І.

Протягом 2017/2018
навчального року

Класні керівники,
Сизоненко
В.С.
соціальний
педагог

7.

8.

9.

10.

Розповсюджувати
серед
учнів
інформацію
про
здоровий спосіб життя, про
вплив
наркотиків,
токсичних
речовин,
алкоголю
на
психіку
дитини.
Своєчасно виявляти дітей,
які
зловживають
тютюнопалінням.
Проводити профілактичну
роботу.
Проведення
бесіди
з
батьками про необхідність
обговорення і вирішення в
родині проблем вживання
дітям алкоголю та паління.
Організувати та провести
учнівські акції і заходи,
спрямовані на первинну
профілактику і формування
здорового способу життя.

Протягом 2017/2018
навчального року

Класні керівники,
Сизоненко
В.С.
соціальний
педагог

Протягом 2017/2018
навчального року

Класні керівники

Протягом 2017/2018
навчального року

Класні керівники

Протягом 2016/2017
навчального року

Віннікова
Т.Л.
заступник
директора з НВР
Сизоненко
В.С.
соціальний
педагог

Додаток 4
до наказу директора
Богодухівської гімназії № 1
Богодухівської районної ради
Харківської області
від 07.09.2017 № 187
План заходів на виконання Комплексної програми профілактики та
запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та
забезпечення соціального захисту населення на
2017/2018 навчальний рік
№
Заходи
Дата проведення
Відповідальний
з/п
1.
Виявлення учнів схильних до Протягом 2017/2018 Сизоненко В.С.
соціальній педагог
вживання
алкоголю, навчального року
наркотиків, токсичних речовин
дітей.
2.
Оформлення
шкільних Протягом 2017/2018 Сизоненко В.С.
соціальний
куточків здоров`я «Підлітку навчального року
педагог
про наркоманію, алкоголізм та
СНІД».
3.
Акція «Ми за здоровий спосіб Протягом 2017/2018 Сизоненко В.С.
життя».
навчального року
соціальний
педагог
Класні керівники
4.
Конкурси, акції, спрямовані на Протягом 2017/2018 Сизоненко В.С.
соціальний
формування у дітей світогляду навчального року
педагог
здорового способу життя.
Кармазова Ю.О.,
класні керівники
5.
Конкурс плакатів, малюнків, Протягом 2017/2018 Класні керівники
літературних творів на тему навчального року
«Життя без наркотиків та
СНІДу».
6.
Пропаганда здорового способу Протягом 2017/2018 Сизоненко В.С.
соціальний
життя
через
бесіди, навчального року
педагог,
консультативний
пункт
Невинна В.І.
психолога для учнів та батьків.
практичний
психолог
Протягом 2017/2018 Класні керівники,
7.
Круглі столи, бесіди з метою
навчального року
вчителі попередження вживання
предметники
наркотиків, алкоголю,
шкідливих речовин.

Заступник директора з навчально-виховної роботи
Сизоненко

Т.Л.Віннікова

З наказом від 07.09.2017 № 187 ознайомлені:
Віннікова Т.Л.
Мирошниченко М.С.
Сизоненко В.С.
Невинна В.І.

