
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

01.09. 2021           № 259-од 

Про організацію правовиховної  

роботи  закладу  у 2021-2022 н.р. 

 

Відповідно до плану роботи закладу на 2021-2022 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. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

1.1.  Затвердити план правовиховної роботи серед учнів на 2021-2022 н.р. 

(додається). 

1.2.  Розробити план проведення Всеукраїнського тижня права 

до 01.12.2021 року 

1.3.  Організовувати зустрічі для батьків і класних керівників із 

залученням практичного психолога, соціального педагога, лікаря-нарколога, 

представників кримінальної міліції у справах неповнолітніх, громадських 

організацій, юридичних служб. 

1.4.  Визначити інтереси учнів та сприяти залученню їх до занять у 

гуртках та спортивних секціях. 

1.5.  Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, 

щотижня аналізувати стан відвідування на нараді при директорці, 

використовуючи дані загальношкільного обліку. 

1.6.  Здійснювати контроль за виконанням запланованих заходів. 

2. Практичному психологу Швейці О.М.: 

2.1. Організовувати соціально-психологічний супровід дітей, що 

знаходяться на внутрішньому обліку.  



2.2. Надавати методичну та практичну допомогу класним керівникам з 

питань щодо подолання безпритульності, бездоглядності та правопорушень в 

школі. 

2.3. Впроваджувати в освітній процес програму «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадська позиція.» щодо формування у дітей і підлітків навичок 

здорового способу життя. 

2.4. Проводити психолого-педагогічні семінари відповідно до шкільного 

плану роботи на 2021-2022 н.р. 

3. Класним керівникам 1-11-х класів: 

3.1. Проводити індивідуальну роботу з учнями схильними до 

правопорушень, бродяжництва. Щоденно здійснювати контроль за відвідуванням 

учнями класу навчальних занять. 

3.2. Розглядати питання правовиховної роботи на класних батьківських 

зборах. 

4. Усім учасникам освітнього процесу забезпечувати неухильне виконання 

планів роботи. 

5. Контроль за  виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                             Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

06.09.2021 року. 

  



  «Затверджую» 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року №259-од 

Директорка закладу 

_______ О.Ю.Сичова                                                                    
 

План  

правовиховної роботи 

на 2021-2022 н. р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи 

  

Термін 

виконання 
Відповідальний   

І. Робота адміністрація закладу   

1. 

Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами, службами у 

справах дітей та медичними установами з метою підвищення рівня 

ефективності роботи з профілактики правопорушень та негативних 

проявів серед учнівської молоді 

Впродовж року 
Адміністрація 

закладу 
  

2. 
Провести методичне об’єднання класних керівників з питань 

організації виховання правової культури учнів. 

Вересень  

2021 року 
Козачук А.Д.   

3. 
Уточнити і скласти з класними керівниками списки учнів, схильних до 

правопорушень 

до 30.09. 

2021 року 

Соціальний 

педагог 
  

  

4. Налагодити співпрацю з позашкільними закладами Впродовж року Козачук А.Д.   

5. 

Забезпечити своєчасне подання необхідних матеріалів на учнів, які 

систематично пропускають уроки без поважних причин, злісно 

порушують дисципліну у КМ, батькам. 
  

Впродовж року Козачук А.Д.   

6. Підтримувати діяльність органів учнівського самоврядування Впродовж року Юрійчук Р.В.   

7. 
Проводити рейди  «Урок» 

  
Щомісяця 

Рада 

профілактики 

правопорушень 

  

8. Проводити тиждень правових знань Грудень  
Адміністрація 

закладу 
  

9. 
  

Систематично проводити засідання ради профілактики правопорушень 

у закладі 
Впродовж року 

Козачук А.Д., 

члени ради 

профілактикипра

вопорушень 

  

  

10. 

Проводити зустрічі учнів школи з лікарями – наркологами, 

представниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх, 

громадських організацій, юридичних служб. 

Впродовж року 
Адміністрація 

закладу 
  

12. 
Заслухати питання правового виховання учнів на методичному 

об’єднанні класних керівників 

Впродовж   
І семестру 

Козачук А.Д.   

13. 

Провести семінар для педагогів школи «Робота з профілактики 

злочинів та залежностей серед підлітків в діяльності класного 

керівника» 

  

ІІ семестр 

2021-2022 н.р. 
Козачук А.Д.   

ІІ. Робота з батьками   

1. 
Залучати батьків до правовиховної роботи, використовуючи батьківські 

збори, батьківські комітети,  індивідуальні зустрічі з батьками. 
Впродовж року Класні керівники   

2. Залучати батьків до участі у проведенні загальношкільних свят. Впродовж року Класні керівники   

ІІІ. Робота психолога, соціального педагога   

1. Проводити анкетування, тестування учнів Впродовж року 

Швейка О.М., 

соціальний 

педагог 

  

2. 
Спланувати і проводити індивідуальну та групову роботу з учнями, 

батьками, які потребують психологічної допомоги. 
Впродовж року 

Швейка О.М., 

соціальний 

педагог 

  



3. Проводити психологічну просвіту серед батьків, учнів, вчителів. Впродовж року Швейка О.М.   

ІV. Робота класних керівників   

1. 
Вести систематичний контроль за веденням щоденників, зошитів, 

відвідування уроків учнями 
Впродовж року Класні керівники   

2. 
Інформувати батьків, діти яких схильні до правопорушень, про 

успішність і поведінку їхніх дітей 
Впродовж року Класні керівники   

3. Залучати дітей до участі у гуртках, секціях, клубах за інтересами. Впродовж року Класні керівники   

4. 
Вести індивідуальну роботу з батьками важковиховуваних дітей, 

неблагополучними сім’ями. 
Впродовж року Класні керівники   

5. 
Організувати та провести рейди «Ні запізненням!», «Зовнішній 

вигляд». 
Впродовж року Класні керівники   

6. 
Залучати батьків до організації дозвілля учнів, життя класу сприяти 

підвищенню батьківського авторитету  
Впродовж року Класні керівники   

7. 
Розробити рекомендації для батьків щодо профілактики та запобігання 

пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків 
Вересень 

Класні керівники, 

Козачук А.Д. 
  

8. 

Використовувати у роботі відеофільми, фотоматеріали для підвищення 

ефективності профілактичної роботи у сфері протидії злочинності та 

негативним проявам в учнівському середовищі 

Впродовж  року  Класні керівники   

V. Робота бібліотеки   

1. 
Дбати про забезпеченість учнів підручників з правознавства та 

текстами Конституції України, Конвенції про права дитини 
протягом  року Муха М.В.   

2. 
Активізувати роботу з учнями щодо організації книжково-журнальних 

виставок різноманітної тематики 
протягом  року Муха М.В.   

  

 


