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№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1. Затвердити план роботи ради профілактики. До 07.09.2022 Голова ради  

 2. Збір банку даних про дітей  ̧схильних до правопорушень. Вересень Члени ради  

 3. 
Учнів схильних до правопорушень  поставити на 

внутрішкільний облік 
Вересень Члени педагогічної ради  

 4. 
Оформлення документації (протоколи засідань, протоколи 

індивідуальних консультацій). 
Протягом року 

Секретар ради, соціальний 

педагог 
 

 5. 

Створити у школі умови для цікавого, змістового дозвілля, з 

метою профілактики правопорушень: 

-створення системи гурткової роботи; 

-залучення “важких” учнів до участі в загальношкільних 

заходах; 

-залучення учнів до участі в учнівському парламенті. 

Вересень 

Протягом року 

Вересень 

Педагог- організатор  

6. 

Провести анкетування з теми: 

- “Мої захоплення, плани на майбутнє”. 

- “Причини неуспішності в навчанні, ставлення до навчання” 

Вересень 

Протягом року 
Соціальний педагог  

7. 
Ознайомлення учнів з правилами поведінки в школі, їх 

обов'язками. 
Вересень 

Шкільне самоврядування,   

педагог-організатор, 

адміністрація 

 

8. Рейд по школі з метою виявлення правопорушень Протягом року Педагог-організатор  

 9. Проведення тижнів та місячників правових знань 

Згідно 

виховного 

плану роботи 

Педагог-організатор, учитель 

правознавства 
 

10. Проведення тижнів та місячників здоров'я, спорту та екології.  

Згідно 

виховного 

плану роботи 

Педагог- організатор, учителі 

фізичної  культури, біології, 

основ здоров'я 

 

11. Перевірка відвідування гуртків підлітками з “групи ризику” Протягом року Голова ради, заступник з ВР  

12. Тренінгові заняття “Закони нашої совісті” Жовтень Соціальний педагог  



13. 
Психолого-педагогічні спостереження за учнями  “групи 

ризику”  
Протягом року Соціальний педагог  

14. 
Контролювати звітність класних керівників щодо 

невідвідування учнями школи без поважних причин 
Протягом року Голова ради, заступник  

15. 
Домогтися, щоб учні схильні до правопорушень мали 

конкретні доручення. 
Вересень Класні керівники  

16. 
Систематично проводити консультації та виховні заняття з 

учнями, схильними до правопорушень. 
Протягом року 

Класні керівники, соціальний 

педагог 
 

17. Систематично проводити рейд-урок з відвідування. Щотижня Члени ради  

18. 

Залучати батьків до навчально-виховної роботи (відвідування 

уроків, виховних годин, організацій екскурсій, походів, 

спортивних змагань) 

Протягом року 
Класні керівники, педагог-

організатор 
 

19. 
Провести цикл бесід по профілактиці вживання спиртних 

напоїв, куріння, негативних явищ поведінки. 
Протягом року 

Класні керівники, вчитель 

біології, правознавства,  

соціальний педагог 

 

20. 

Провести бесіди та виховні години на правову тематику: 

-Захист прав дітей у нашій державі; 

-Дітям: злочин і кара; 

-Як ви розумієте поняття “свобода”, “відповідальність”; 

-Конвенція ООН про права дитини 

Протягом  року 
Класні керівники, вчитель 

правознавства 
 

21. Відвідування дітей вдома, які не відвідують уроки.  Протягом року Комісія  

22. 
Проведення бесід: “Твій вільний час”, “Твоя самодисципліна”, 

“Обов'язок і відповідальність” 
Протягом року 

Класні керівники,  соціальний 

педагог 
 

23. 

Вести контроль за обліком учнів, які не  відвідують школу, 

подавати інформацію в службу у справах дітей та у відділ 

ювенальної превенції. 

Протягом року 
Класні керівники, соціальний 

педагог 
 

 
 



 

Тематика засідань Ради по профілактиці правопорушень 

 
 

І засідання ради 
 

1. 1 Затвердження плану роботи. 30.09. Зобенько Т.І.  

2. 2 
Реалізація права на обов’язкову повну загальну середню освіту дітей 6-18 років 

відповідно до ст.53 Конституції України та ст.35 Закону «Про освіту». 
30.09. Курятник В.О.  

3. 3 Про поведінку учнів школи. 30.09. Зобенько Т.І.  

 

ІІ засідання ради 

 

1.  
Наявність кримінальних осередків у мікрорайоні школи та способи ізоляції 

учнів від них. 
05.12. Курятник В.О.  

2.  Робота з профілактики підліткової злочинності та правопорушень. 05.12. 
Старікова В.М. 

Ляскало В.А. 
 

3.  Контроль учнів, що стоять на первинному обліку у школі. 05.12. Зобенько Т.І.  

 

ІІІ засідання ради 

 

1.  Спільна робота школи, сім’ї по попередженню правопорушень серед учнів.  25.02. Зобенько Т.І.  

2.  Дотримання режиму дня школярами 5-11 кл. 25.02. Курятник В.О.  

3.  Подолання шкідливих звичок в учнів початкових класів. 25.02. Моторна В.М.  

 

IV засідання ради 

 

1.  Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень. 15.04. Ляскало В.А.  

2.  Результати рейду «Урок». 15.04. Старікова В.М.  

3.  Підсумки роботи по попередженню правопорушень серед підлітків. 15.04. Зобенько Т.І.  
 


