
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

 

29.09.2021         № 302-од 

 

Про активізацію роботи щодо  

попередження бездоглядності дітей 

 

На виконання плану роботи школи з внутрішкільного контролю, з 

метою запобігання правопорушення, злочинності серед учнів Вижницького 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича, забезпечення їхнього змістовного 

дозвілля у позаурочний час та вихідні дні, для посилення контролю за 

організацією роботи з морально-правового виховання учнів, недопущення 

пропусків навчальних занять без поважних причин та запобігання дитячій 

бездоглядності, попередження правопорушень, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

1.1.  Розробити заходи щодо попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності. 

1.2.  Контролювати разом зі службою зайнятості працевлаштування 

випускників, схильних до правопорушень та бродяжництва. 

1.3. Скоординувати план спільних дій з кримінальною міліцією, 

службою у справах дітей, залучати працівників цих служб до проведення 

батьківських зборів, семінарів для класних керівників. 

1.4. Організувати ефективну роботу гуртків, секцій у навчальному 

закладі, забезпечити охоплення гуртковою роботою дітей у 

малозабезпечених сім’ях, сімей, що потрапили у складні життєві обставини; 

дітей-переселенців і дітей, що знаходяться на внутрішкільному обліку. 

1.5. За потребою проводити засідання Ради профілактики 

правопорушень та злочинності, запрошувати на засідання працівників 

кримінальної поліції, служби у справах дітей. 

1.6. Організовувати перегляд учнями науково-популярних фільмів 

правової тематики. 

 



2. Соціальному педагогу Мицкан А.Ю.  

2.1. Створити бази даних учнів, що потребують особливої 

педагогічної уваги. 

2.2. Уточнювати банк даних дітей схильних до правопорушень, дітей 

трудових мігрантів, відвідувати таких дітей на дому. 

2.3. Відвідувати неблагополучні сім’ї,  що опинилися в кризових 

ситуаціях, в  складних життєвих обставинах. 

3. Практичному психологу Швейці О.М.: 

3.1. Здійснювати постійно психологічний супровід дітей. 

3.4. Підготувати рекомендації батькам щодо виховання дітей. 

4. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В.: 

4.1. Посилити контроль за відвідуванням дітьми навчальних занять, 

недопущення випадків перебування учнів під час уроків без поважних 

причин поза школою; 

4.2. Посилити контроль за учнями під час проведення 

загальношкільних та масових заходів. 

5. Класним керівникам 1-11-х класів: 

5.1. Уточнювати списки дітей, яких необхідно поставити на 

внутрішньо-шкільний облік. 

5.2. Виявляти сім’ї, стосунки у яких негативно впливають на 

виховання і розвиток дітей. Інформацію про такі сім’подати заступниці 

директорки з виховної роботи. 

5.3. Розглядати питання морально-правового виховання учнів на 

класних батьківських зборах. 

5.4. Проводити виховні бесіди з учнями про шкідливий вплив 

алкоголю, куріння, наркотиків на організм підлітка, виховні години на 

правову тематику. 

5.5. Уточнювати дані про зайнятість дітей в позаурочний час та 

сприяти залученню їх до відвідування гуртків, секцій у навчальному закладі. 

5.6. Проводити бесіди з батьками про заборону перебуванню дітей на 

вулиці у пізній час. 

5.7. Посилити контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, 

своєчасно інформувати адміністрацію школи про випадки пропуску учнями 

уроків. 

5.8. Спільно з батьківською громадськістю закладу проводити 

профорієнтаційну роботу з учнями. 

5.9. Розглядати на класних батьківських зборах питання про 

відповідальність батьків за виховання та належне утримання дітей, 

виконання Закону про всеобуч, Закону про загальну середню освіту. 



6. Керівникам гуртків та спортивних секцій залучити дітей, схильних 

до бродяжництва, правопорушень до роботи в гуртках та секціях. 

7. Вчителям фізкультури активізувати спортивно-масову, туристсько-

краєзнавчу роботу з метою залучення учнів до організованих форм дозвілля. 

8. Бібліотекарю Мусі М.В. організовувати виставки літератури про 

негативний вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм підлітка. 

9. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

  

Директорка  закладу   Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено на оперативній нараді 04.10.2021 року 
 

 


