
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

01.09.2021                                                  №261-од  

Про організацію роботи  

з охорони дитинства  

у 2021-2022  н.р.  
 

 На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства» (із змінами), «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (із змінами), з метою надання своєчасної 

допомоги дітям, які потребують соціального захисту, виявлення сімей, що 

потрапили в складні життєві обставини, всебічного розвитку дітей, які в них 

виховуються, організації роботи щодо виявлення дітей, які залишились без 

батьківського піклування, запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Призначити громадським інспектором з охорони дитинства 

соціального педагога. 

2. Відповідальному за охорону дитинства:  

2.1. Розробити та затвердити план роботи громадського інспектора з 

охорони дитинства на 2021-2022 н.р.(додаток 1).                    До 01.10.2021 року 

2.2. Оновити базу даних дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки. Подати списки дітей пільгових категорій до відділу освіти.  

                                                                                           До 24.09.2021 року 

2.3. Провести облік дітей закладу, які залишилися без батьків, які 

знаходяться під опікою.                                                              До 24.09.2021 року 

Здійснити спільно з класними керівниками обстеження матеріально-

побутових умов проживання дітей пільгових категорій, скласти відповідні акти 

обстеження(додаток 2)                                                               До 01.10.2021 року 

2.4. Залучати дітей пільгового контингенту до відвідування 

факультативів, гуртків, секцій, що функціонують на базі шкіл та закладу 

позашкільної освіти.                                                   Впродовж навчального року 

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

Директорка закладу                               Оксана СИЧОВА 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року 

№260-од 

Директорка закладу 

                                                                           ________ О.Ю.Сичова 
 

План роботи 

громадського інспектора 

з охорони дитинства 

на 2021-2022 н.р. 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний  

1. Тримати під контролем виявлення дітей, 

що залишились без піклування батьків. 

Терміново інформувати відділ освіти 

про виявлених дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

чи дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

Впродовж 

року 

Соціальний 

педагог 

 

2. Надавати дітям сиротам необхідну 

соціальну, правову та матеріальну 

допомогу; забезпечити безкоштовним 

харчуванням. 

Впродовж 

року 

Соціальний 

педагог, 

педагог-

організатор  

 

3. Проводити профілактичну роботу з 

неблагополучними сім’ями де 

виховуються неповнолітні діти; 

організувати зустріч з інспекторами  

Впродовж 

року 

Заступниця 

директорки з 

виховної 

роботи, 

соціальний 

педагог 

 

4. Координувати роботу класних 

керівників щодо оформлення та ведення 

соціальних паспортів класів, підготовки 

необхідної інформації, документів, 

проводити консультації, інструктажі 

щодо організації роботи з дітьми 

пільгового контингенту. 

Впродовж 

року 

Соціальний 

педагог 

 

5. В школі організувати благодійні акції 

“Діти – дітям”; допомогти шкільним 

приладдям 

Впродовж 

року 

Заступниця 

директорки з 

виховної 

роботи 

 

6. Проводити громадський огляд умов 

утримання та виховання дітей, що 

Раз на рік Заступниця 

директорки з 

 



знаходяться під опікою: складати акти 

обстеження, відвідувати на дому. 

виховної 

роботи, 

соціальний 

педагог 

7. Направляти до Служби у справах дітей 

результати громадського огляду умов 

утримання та виховання дітей, що 

знаходяться під опікою (піклуванням). 

Раз на рік Соціальний 

педагог 

 

8. Допомогти опікунам в отриманні 

необхідних документів, страховок, 

влаштуванні на навчання 

За запитом Адміністрація 

закладу 

 

9. Здійснювати контроль за станом 

здоров’я дітей-сиріт. 

2 рази на 

рік 

Соціальний 

педагог, 

медичний 

працівник 

 

10. Систематично вести агітаційно-масову 

роботу серед підлітків та населення 

мікрорайону з питань виховання дітей:  

( бесіди, лекції ) 

Постійно Класні 

керівники 

 

11. Залучити до активної громадсько-

культурної роботи дітей- сиріт, дітей з 

неблагополучних сімей (гурткова 

робота, секції, клуби). 

Впродовж 

року 

Заступниця 

директорки з 

виховної 

роботи 

 

12. Клопотати перед вищестоящими 

організаціями про путівки для 

відпочинку та лікування дітей-сиріт. 

Впродовж 

року 

Адміністрація 

закладу 

 

13. Виступ на нарадах при директорі: «Про 

роботу педколективу щодо соціального 

захисту дітей пільгового контингенту» 

Впродовж 

року 

Соціальний 

педагог 

 

  



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року 

№260-од 

Директорка закладу 

                                                                           ________ О.Ю.Сичова 

 

 
  



 


