Додаток 6
«Затверджую»
Директор ЗОШ № 65
___________Б.А.Хомусяк
«_____»____________
План роботи Ради профілактики правопорушень
на 2013-2014 н.р.
№
з/п
1
1

Питання засідань
Ради профілактики
2
1.Затвердження плану роботи Ради
профілактики на 2013/2014 навчальний рік

Термін

3
Вересень

Відповідальні

4
Голова Ради
Заст.дир.з ВР

2. Підсумки роботи Ради профілактики за
попередній навчальний рік.
3. Планування заходів щодо профілактики
дитячої бездоглядності та правопорушень,
правової та психологічної підтримки дітей,
які потрапили у складні соціальні умови.

2

1.Про організацію правовиховної роботи з
учнями на 2013/2014 навчальний рік та
проведення в закладі тижня правової
освіти

Голова Ради
Жовтень

Педагог-організатор

Заст.дир. з ВР
2.Про організацію спільної роботи зі
службою у справах дітей, кримінальною
міліцією у справах дітей, наркологічною
службою

3

3.Про організацію педагогічної допомоги
учням, які потребують особливої уваги
1.Про стан роботи щодо здійснення
контролю за відвідуванням занять учнями
спільно з органом учнівського
самоврядування

Керівник МО класних
керівників
Листопад

Заст.дир. з ВР
Педагог-організатор
Голова Ради

2. Розгляд умов проживання і навчання учнів
з неблагополучних сімей

4

3.Про стан індивідуальної роботи класних
керівників з учнями, які потребують
особливої педагогічної уваги
1.Звіт педагога - організатора про
проведення місячника правової освіти в
закладі
2.Про стан роботи щодо залучення учнів,
які потребують особливої педагогічної

Класні керівники
Класні керівники
Практичний психолог
Педагог-організатор
Педагог-організатор
Грудень

Класні керівники

5

уваги до роботи в гуртках.
1.Про підсумки спільної роботи закладу зі
службою у справах дітей, кримінальною
міліцією у справах дітей, лінійною міліцією
з питань попередження правопорушень і
злочинності, запобігання дитячій
бездоглядності

Січень

Заст.дир. з ВР

Практичний психолог
2.Звіт практичного психолога закладу про
проведену роботу з учнями в І семестрі
3. Перегляд і поновлення списків учнів,
схильних до правопорушень.

Практичний психолог
Заст.дир.з ВР

4. Вивчення стану навчально-виховної
роботи, дисципліни у класах.

6

1.Про стан правовиховної та правоосвітньої
роботи в закладі

Лютий

2.Досвід роботи класних керівників і
вихователів з учнями девіантної поведінки
7

1.Про стан роботи в закладі з питань
протидії наркоманії, токсикоманії,
тютюнопаління

Голова Ради
Березень

1.Про стан відвідування занять учнями

Заст.дир. з ВР

Квітень

2.Про стан відвідування учнями девіантної
поведінки гуртків закладу

1.Про організацію літнього відпочинку
учнів, що стоять на внутрішкільному
обліку, організацію подальшого навчання
випускників.
2. Підведення підсумків роботи Ради
профілактики за 2013-2014 н. р.

Класні керівники
Педагог-організатор

3. Робота над удосконаленням форм і методів
діяльності Ради профілактики
правопорушень.

9

Педагог-організатор
Вчитель біології

2.Ознайомлення членів Ради профілактики
з нормативними документами (які
нещодавно вступили в дію) стосовно
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
8

Вчитель права

Голова Ради

Травень

Педагог-органнізатор
Класні керівники

Голова Ради

