
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

01.09.2022               № 251-од 

Про затвердження Плану роботи  

з превентивного виховання 

на 2022-2023 н.р. 

 

З метою створення системи ранньої профілактики правопорушень, 

злочинності школярів, ефективної індивідуальної роботи з неповнолітніми, 

схильними до правопорушень, надання не благодійним сім’ям психологічно-

педагогічної допомоги, забезпечення наступності у правовиховній роботі на 

різних рівнях шкільного життя, підвищення правої культури всіх учасників 

навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, батьків, встановлення 

особливого контролю за здійсненням виховного процесу з учнями,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів з превентивного виховання на 2022-2023 н.р. 

(додається). 

2. Усім учасникам освітнього процесу забезпечувати неухильне виконання 

плану роботи. 

3. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. здійснювати 

контроль за виконанням запланованих заходів. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                      Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено:  

_________ Козачук А.Д. 

 

 
 
 



 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

наказом по закладу 

від 01.09.2022 року №251-од 

Директорка закладу 

_________ О.Ю.Сичова 
 

 

План 

заходів з превентивного виховання 

на 2022-2023 н.р.  

№ Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Прим. 

1 

Розробка та затвердження плану роботи Ради 

профілактики на 2022-2023 н.р. та плану 

заходів щодо роботи з учнями, схильними до 

правопорушень. 

Вересень   

Члени Ради 

профілактики 

правопорушення 

 

2 Година психолога (1-11 класи) Згідно плану Швейка О.М.  

3 Рейд «Запізнення»  Щоденно Чергові адміністратори  

4 
Оформлення журналу «Облік відвідування 

учнями закладу»  
Вересень Друк Н.В. 

 

5 

Психолого-педагогічний аналіз контингенту 

школярів. Виявлення учнів, схильних до 

правопорушень (складення списків) 

Згідно плану 

Швейка О.М.,  

Кудрик О.Ю., 

члени Ради рофілактики 

 

6 
Рейд «Урок» 

Згідно плану 
Козачук А.Д., 

Іричук Г.Г. 

 

7 

Моніторинг залучення важковиховуваних 

учнів до гуртків, секцій, об’єднань. 

 

Вересень 
Класні керівники 

1-11 класів 

 

8 
Аналіз відвідування учнів за місяць. 

 
Щомісяця Друк Н.В. 

 

9 

Засідання ради профілактиці правопорушень 
Згідно плану 

та за потреби 

Члени ради 

профілактики, 

класні керівники 

 

10 

Контроль за веденням щоденників Жовтень, 

грудень, 

квітень 

Козачук А.Д., 

 класні керівники 

 

11 

Складання плану роботи на канікули Перед 

початком 

канікул 

Козачук А.Д. 

 

12 
Правовий міст (зустріч з представником 

служби у справах дітей ) 
Грудень Козачук А.Д. 

 

13 

Організація соціально-педагогічної допомоги 

учням і сім’ям, які схильні до правопорушень Постійно 

Швейка О.М.,  

Кудрик О.Ю., 

класні керівники 1-11 кл. 

 

14 

Співбесіда з учнями, схильними до 

правопорушень з питань організації дозвілля 

під час  канікул. 

Перед 

початком 

канікул 

Козачук А.Д., 

Швейка О.М., 

 Кудрик О.Ю. 

 

15 
Аналіз відвідування уроків за І семестр  Січень  

2023 року 
Друк Н.В. 

 

16 Співбесіда з учнями, схильними до Перед Козачук А.Д.,  



правопорушень щодо літнього відпочинку та 

працевлаштування. 

початком 

канікул 

Татарин Л.М. 

17 
Моніторинг зайнятості учнів позашкільними 

закладами 
Вересень Козачук А.Д. 

 

18 
Бесіди з батьками на класних батьківських 

зборах  
Згідно плану 

Класні керівники 

1-11 кл. 

 

19 
Робота батьківського всеобучу 

Згідно плану 
Козачук А.Д. 

 Швейка О.М. 

 

20 Засідання ШМО класних керівників Згідно плану Голова ШМО  

21 

Бесіди з учнями: «Право людини на життя, 

свободу, недоторканість» , «Ні! Шкідливим 

звичкам», «Наркологічна небезпека», 

«Способи збереження власного здоров’я», 

«Що повинні знати школярі про ВІЛ/СНІД», 

«Держава на захисті життя і гідності 

людини», «Відповідальність неповнолітніх». 

Згідно плану 

Класні керівники 1-11 

кл. 

психологічна служба 

закладу 

 

22 

Акції: «Акція проти тютюнопаління (5-11 

класи) «Зроби свій вибір сьогодні», «16 днів 

проти насильства», «За життя без наркотиків» 
Згідно плану 

Козачук А.Д., 

Швейка О.М. 

Кудрик О.Ю. 

Друк Н.В. 

 

23 Заходи до Дня толерантності Листопад Друк Н.В.  

24 Зустрічі з лікарями-фахівцями Згідно плану Друк Н.В.  

25 Тиждень права Грудень Чепіль М.Д.  

26 
Консультації батьків з питань сімейного 

виховання 
Постійно 

Класні керівники 1-11 

кл., Швейка О.М. 

 

27 
Оформлення динамічних стендів  

Постійно 
Швейка О.М.,  

Кудрик О.Ю. 

 

28 Загальношкільні батьківські збори Згідно плану Адміністрація закладу  

29 
Оформлення тематичних книжкових виставок Впродовж 

року 

Бібліотекар 

Муха М.В. 

 

 


