Додаток 3.

«Затверджую»
Директор ОШ № 65
_____________Б.А.Хомусяк
«_____»_________________

«Узгоджено»
начальник служби
у справах дітей
_________Єнін О.А.
«_____»________________

План роботи
координаційної ради профілактики
та попередження правопорушень серед неповнолітніх
№

Дата

1

Основні заходи

-участь у Всеукраїнському рейді «Урок».
- організація контролю відвідування
школи учнями
- організація консультацій з учнями та їх
батьками щодо основних положень
Конвенції ООН про права дитини
- індивідуальна робота з учнями, які
знаходяться на внутрішкільному обліку
- робота психолога. Забезпечення
своєчасного виявлення сімей соціального
ризику, вивчення умов життя та виховання
даної категорії дітей.
-проводження роз’яснювальної роботи серед
батьків про відповідальність за створення умов з
виховання, навчання та розвитку неповнолітніх
дітей

постійно

-Організація проведення лекцій з
попередження правопорушень та
пропаганди здорового способу життя (за
участю ВКМСН, служби по роботі з
молоддю, ССН

Відповідальний

робоча група
класні керівники
психолог

Відм.
про
вик.

2

Вересень

Засідання ради:
Голова ради
1. Знайомство з Положенням ради
профілактики.
2. Затвердження плану роботи ради з Координаційна рада
профілактики
правопорушень
та
бездоглядності на 2013-2014 н.р.
3.Створення картотеки
(внутрішньошкільний облік) групи
«ризику».

Практичний психолог

4. Про хід Всеукраїнського рейду
„Урок” в комплексі. Аналіз охоплення
освітою дітей шкільного віку, що
проживають у мікрорайоні
навчального закладу.

Заступник директора з
ВР

5.Соціальна паспортизація класних Класні керівники
колективів.
6. Про хід Всеукраїнського рейду
Заступник директора з
„Урок” в комплексі. Аналіз охоплення ВР
освітою дітей шкільного віку, що
проживають у мікрорайоні
навчального закладу.

3

Жовтень

7. Звірка списку учнів, які перебувають
на обліку в службі у справах дітей та
ВКМСН
8.Закріплення громадських наставників
за учнями, які перебувають на обліку в
КМСН
9. Поновити облік неблагополучних
сімей, налагодити систематичну
перевірку умов проживання та
виховання в них неповнолітніх
Засідання ради:
1. Зайнятість в позаурочний час учнів,
які
потребують
особливого
педагогічного контролю та дітей із
сімей, які опинилися в складних
життєвих ситуаціях.
2. Рейди в сім’ї учнів, що стоять на
обліку.

Координаційна рада
Заступник директора з
ВР
Педагог-організатор

Голова ради ЗДВР

Голова Ради
ЗДВР
Практичний психолог
Класні керівники

3. Проведення єдиних класних годин з Класні керівники
правового
виховання
на
тему
“Відповідальність людини за свої
вчинки”.

4. Відвідування уроків з метою Голова ради ЗДВР
вивчення роботи з «важкими» учнями
на уроці.
Заступник директора з
ВР
Керівники
МО
класних керівників та
класоводів

5. Перевірити індивідуальну роботу
класоводів та класних керівників із
педагогічно занедбаними учнями /за
даними журналів обліку виховної
роботи/

Класні керівники та
класоводи.
Практичний психолог

6. Розробити пам’ятки індивідуальної
безпеки учнів.

4

Листопад 1. Запрошення учнів - порушників
дисципліни і порядку

Класні керівники

2. Проведення круглого столу „Моя Вчителі права
відповідальність перед законом”

3.Профілактична робота з дітьми, які
схильні до пропусків навчальних
занять.

Практичний психолог

Практичний психолог

4.Розробити пам’ятки індивідуальної
безпеки учнів.
5.Індивідуальна профілактична робота
з учнями

Практичний психолог
Вчителі права
Класні керівники

6. Про спільну роботу школи, СДД,
ВКМСН та наркологічної служби з Голова ради ЗДВР
профілактики правопорушень.
класні керівники
5

Грудень

1.Суспільна активність
девіантною поведінкою.

учнів

із Голова Ради ЗДВР
Координаційна Рада

2.Профілактична робота з дітьми, які Практичний психолог
схильні до пропусків навчальних
занять.
Координаційна рада

3.Про роботу шкільного психолога з Практичний психолог
учнями девіантної поведінки.
4.Перевірка щоденників
перебувають під опікою.

учнів,

які Заступник директора з
ВР
Класні керівники

5. Провести місячник профілактичної
роботи з попередження
правопорушень:
-рейди за місцем проживання учнів;
-збори учнів, які мешкають в
гуртожитку;
-виховні заходи спрямовані на
виховання здорового способу життя:
«Суд над цигаркою», «Судимо
алкоголь» і т.д.
-відкрити постійно діючу виставку
літератури та учнівських робіт з
правової тематики;
-організувати зустрічі зі спеціалістами
центру соціальної служби молоді,
юристами, лікарями /наркологом,
венерологом. гінекологом,
інфекціоністом/;
-провести виховний зхід на
тематику.

правову

6.Організація рейдів під час зимових Класні керівники
канікул.

6

Січень

1. Коригування банку даних про дітей, Координаційна рада
які потребують особливого контролю
2. Стан та реалізація планів допомоги Голова Ради ЗДВР
дітям, які перебувають в соціально Практичний психолог
небезпечному положенні.

7

Лютий

3. Загальношкільний рейд з метою
виявлення порушень дисципліни та
порядку під час перерв і у шкільній
їдальні (разом з органами учнівського
самоврядування).
4.Спільне засідання координаційної
Ради та МО класних керівників 1-11х
класів
за
участю
працівників
правоохоронних
органів
«Стан
правопорушень серед неповнолітніх
за І семестр та основні напрями
роботи з вирішення цієї проблеми»

Класні керівники
Президент парламенту

5. Аналіз причин правопорушень, безпритульності
серед учнів школи за І семестр

Заступник директора з
ВР

1.Профілактична
робота
порушниками режиму школи.

Голова Ради
ЗДВР
Голова МО кл.кер.
Класні керівники
Представники
правоохоронних
органів

з Практичний психолог

2.Інформація класних керівників про
стан роботи щодо зміцнення
дисципліни та профілактики
правопорушень.
3.Наслідки проведення
загальношкільного рейду «Урок».
Шляхи впливу на учнів, які постійно
запізнюються

Класні керівники

Голова Ради
ЗДВР

4. Аналіз правової обізнаності учнями Вчителі права
8-9 класів.
5.Проведення
класних
годин
з Класні керівники
правового виховання на тему “Як
попередити шкідливі звички”

6.Запрошення батьків, які ухиляються Голова ради
від виконання батьківських обов’язків, ЗДВР
відсутній контроль за дитиною.

8

Березень

1.Аналіз роботи класних керівників з
учнями та сім’ями, які потребують
корекційного педагогічного впливу.

Практичний психолог

2.Відвідування
уроків
з
метою Голова Ради
вивчення роботи з «важкими» учнями ЗДВР

на уроці.

Класні керівники

3.Аналіз правової обізнаності учнями Вчителі права
10-11 класів.
Провести місячник «За здоровий
спосіб життя»
4.

Педагог-організатор
-Оформити бюлетень «Обери здоровий
спосіб життя»
-Організувати конкурс буклетів на
анти тютюнову та антиалкогольну
тематику;
-Ознайомити учнів з нормативними
документами щодо формування
здорового способу життя;
-Оформити виставку літератури та
учнівських робіт на тему: «Обираю
здоровий спосіб життя»
5. Проведення класних годин з
правового виховання на тему
«Безвідповідальність та наслідки».
6.Соціальна адаптація важковиховуваних підлітків
у процесі трудової діяльності.

9

Квітень

Класні керівники

Голова ради ЗДВР

1.Роль сім'ї у формуванні інтересів Голова Ради
дітей до вибору майбутньої професії.
ЗДВР
2.Моніторінг професійної визначеності
випускників 9,11 класів.
Практичний психолог
3.Заслухати класних керівників про
стан роботи щодо зміцнення
дисципліни та профілактики
правопорушень.

Класні керівники

4. Проаналізувати профілактичнопопереджувальну роботу педагогів під
час навчального процесу

Заступник директора з
ВР

10

Травень

5. Проаналізувати плани виховної
роботи в навчальних групах щодо
вивчення законодавства України з
питань профілактики ВІЛ-СНІДу.
наркоманії, туберкульозу, статевого
виховання.
6. Про основні напрями роботи під час
літніх канікул з учнями, які
перебувають на внутрішньошкільному
обліку й обліку у правоохоронних
органах;
1.Організація відпочинку та
оздоровлення в літній період учнів, які
потребують особливого
педагогічного контролю та дітей із
сімей, які опинилися в складних
життєвих ситуаціях.

Заступник директора з
ВР
Керівники
МО
класних керівників та
класоводів
Голова ради
ЗДВР
Практичний психолог

Практичний психолог
Класні керівники

2.Про основні напрями роботи школи Голова Ради ЗДВР
та Ради під час літніх канікул.
Координаційна Рада

11

Червень

3. Спільне засідання ради та МО
класних керівників «Про підсумки
роботи та загальний стан роботи з
учнями, які потребують особливої
уваги
та
перебувають
на
внутрішкільному обліку та обліку у
правоохоронних органах»
4.Контроль проходження літньої
практики дітьми «групи ризику».

Голова Ради , ЗДВР
Голова МО кл. кер.
Адміністрація школи

5.Контроль зайнятості дітей «групи
ризику», які перебувають в соціально
небезпечному положенні

Практичний психолог

6.Збір інформації про професійні
визначення випускників 9-х, 11-х
класів.

Практичний психолог

1.Аналіз результатів превентивного
виховання серед учнів у 2013-2014 н.р.
стан виконання Комплексної програми
боротьби зі злочинністю.
2.Організація літнього відпочинку
учнів, схильних до правопорушень і
тих, що перебувають на обліку.

Голова Ради , ЗДВР
Голова МО кл. кер.
Адміністрація школи

Примітка: На кожному засіданні ради обов'язково (за Голова ради ЗДВР
графіком) розглядаються звіти учнів, які перебувають на
внутрішньошкільному обліку й обліку у правоохоронних
органах, про виконання учнівських обов'язків, ставлення
до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час),
стосунки з оточенням, т. п.

