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               НАКАЗ 

27.08.2019                                №173 
 

Про запобігання правопорушенням, 

злочинності, бездоглядності 

серед неповнолітніх 

 

З метою запобігання правопорушенням, злочинності серед учнів , 

забезпечення їхнього змістовного дозвілля у позашкільний час, а також для 

посилення контролю за організацією роботи з морально-правового виховання учнів 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Класним керівникам: 

1.1. Уточнити списки дітей, яких необхідно поставити на внутрішній облік у 

навчальному закладі. 

1.2.Виявити сім’ї, стосунки у яких негативно впливають на виховання і розвиток 

дітей. Інформацію про такі сім’ї подати заступникам директора з навчально-

виховної роботи,соціальному педагогу  до   13.09.2019 року. 

1.3.Розглядати питання морально-правового виховання учнів на батьківських 

зборах.  

1.4.Запланувати виховні бесіди з учнями про шкідливий вплив алкоголю, куріння, 

наркотиків на організм підлітка, проводити виховні години на правову тематику. 

1.5.До  20.09.2019 року  уточнити дані про зайнятість підлітків у позаурочний час 

та сприяти залученню їх до відвідування гуртків, секцій у навчальному закладі або 

за місцем проживання. 

1.6. Провести бесіди з батьками про заборону перебування дітей на вулиці у пізній 

час.  

1.7.Посилити контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, своєчасно 

інформувати адміністрацію навчального закладу про випадки пропуску учнями 

уроків. 

1.8.Спільно з районним центром зайнятості та батьківською громадськістю 

проводити профорієнтаційну роботу з учнями 8–11 класів. 

2. Соціальному педагогу, практичному психологу, педагогу-організатору: 

2.1.До  23.09.2019 року     створити банк даних учнів, що потребують особливої 

педагогічної уваги. 

2.2.Згідно з річним планом роботи навчального закладу провести місячник 



правових знань. Залучити до його організації та проведення батьків, 

правоохоронців. 

2.3.Щомісяця проводити дні профілактики правопорушень серед неповнолітніх із 

залученням працівників правоохоронних органів. 

2.4.Запланувати проведення лекцій з правового виховання на загальних 

батьківських зборах. 

2.5.Скоординувати план спільних заходів зі службою молодіжної превенції, 

службою у справах сім’ї та молоді; залучити працівників цих служб до проведення 

батьківських зборів, семінарів для класних керівників. 

2.6. Організувати ефективну роботу гуртків, секцій у навчальному закладі, 

забезпечити охоплення гуртковою роботою дітей із малозабезпечених, 

неблагонадійних родин. 

2.7.Забезпечити змістовне дозвілля та зайнятість неповнолітніх у позаурочний час. 

2.8.Активізувати спортивно-масову, туристсько-краєзнавчу роботу з метою 

залучення учнів до організованих форм дозвілля. 

2.9.Забезпечити проведення індивідуальної роботи з підлітками, схильними до 

скоєння правопорушень; залучити до цієї роботи працівників національної поліції. 

2.10.Щомісяця проводити засідання Ради навчального закладу з профілактики 

правопорушень та злочинності; запрошувати на засідання працівників з служби 

молодіжної превенції. 

2.11.Організовувати перегляд учнями науково-популярних фільмів правової 

тематики.  

3.Бібліотекарю навчального закладу : 

3.1. До   27.09.2019 року   організувати у бібліотеці навчального закладу виставку 

літератури про негативний вплив куріння, вживання алкоголю та 

наркотиків на організм підлітка . 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на педагога-організатора 

Савеленко С.М. 

 

 

 Директор    О.В.Чумаченко 

 


