
ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
   

НАКАЗ 

        01.09.2022                                                                                          №258-од  

 

Про заходи щодо профілактики  

бездоглядності та запобігання  

правопорушень серед підлітків 
 

Відповідно до річного плану роботи закладу освіти на 2022/2023 

навчальний рік, з метою удосконалення роботи з профілактики правопорушень, 

злочинності, жорстокості  серед учнівської молоді та забезпечення 

правовиховної роботи, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

1.1. Спланувати правоосвітню роботу серед учнівської молоді, враховуючи 

вікові особливості підлітків, керуючись досвідом превентивного виховання 

молоді. 

    Постійно 

1.2. Забезпечити створення банку даних «Соціальний паспорт закладу» з 

метою виявлення категорійних підлітків та організації необхідної роботи з ними. 

   До 10.09.2022 р. 

1.4. Здійснювати постійну співпрацю із спеціалістами органів внутрішніх 

справ, державної адміністрації з проблем попередження дитячої бездоглядності, 

профілактики правопорушень серед підлітків. 

   Постійно 

1.5. Продовжити практику проведення днів профілактики, рейдів « Урок»,  

«Тютюнопаління», «Перерва». 

   За планом 

1.6. Забезпечити висвітлення кращого досвіду превентивного виховання на 

шкільному сайті, освітянських виданнях. 

  Постійно 

2. Класним керівникам 1-11 класів: 

2.1. Визначати інтереси здобувачів освіти та залучати їх до занять у гуртках 

та секціях.  

                                                           Постійно  

2.2. Своєчасно виявляти учнів, які займаються бродяжництвом та проводити 

постійну  роботу з корекції їх поведінки. 

  Згідно планів виховної роботи  

  та плану соціального педагога 



2.3. Щоденно складати списки дітей, що відсутні на заняттях з обов’язковим 

з’ясуванням причин відсутності. 

     Постійно 

2.4. Своєчасно проводити обстеження побутових умов сімей, виявляти сім ї, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, надавати необхідну правову, 

соціальну допомогу. 

   Постійно            

3. Соціальному педагогу Кудрик О.М. та практичному психологу 

Швейці О.М.: 

3.1. Створити банк даних дітей «групи ризику». 

                  До 13.09.2022 

3.2. Проводити профілактичні заходи на протидію жорстокого поводження 

та булінгу в учнівському колективі. 

 Впродовж року 

3.3. Вчасно проводити діагностику на виявлення асоціальної поведінки 

учнів. 

Постійно  

3.4. Проводити профілактичну та роз’яснювальну роботу серед батьків з 

метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми. 

                    Впродовж року 

3.5. Організувати соціально-педагогічну допомогу здобувачам освіти і 

сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах; забезпечувати 

психолого-соціальний супровід учнів із таких сімей.  

           Впродовж року 

3.6. Провести тренінги з класними керівниками, щодо сучасних форм та 

методів роботи з важковиховуваними дітьми.  

Впродовж року 

5. Розмістити даний наказ на сайті закладу та довести до відома відповідних 

працівників. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступниці директорки з 

виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

 

Директорка закладу                                     Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

05.09.2022 року 


