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ПЛАН  

роботи Ради профілактики правопорушень та злочинів 

 у ЗШ  І - ІІІ ступенів № 8  Світловодської міської ради 

на 2017 - 2018 н. р.  
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Підвести підсумки роботи Ради 

профілактики за 2016-2017 н. р. 

Скласти і затвердити план роботи  

Ради профілактики на 2017-2018 н. р. 

До 20. 09. 

2017 р. 

Голова Ради  

2. Раз у чверть  проводити планове 

засідання Ради профілактики; 

за потребою - позапланові 

Протягом 

навчального 

року 

Голова Ради  

3.  Раз у семестр проводити аналіз стану 

профілактики правопорушень серед  

учнівської молоді 

Січень, 

червень 

ЗДВР  

4.  Провести соціальну паспортизацію 

класних колективів, скласти 

соціальний паспорт школи 

Вересень Класні 

керівники, 

ЗДВР 

 

5.  Відвідувати сім’ї учнів вдома, 

виявляти сім’ї, що опинилися у 

складних життєвих  обставинах та 

встановлювати їх на шкільних облік 

Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

 

6. Скласти списки: 

 учнів, схильних до скоєння 

правопорушень; 

 учнів із сімей, що опинилися у 

складних життєвих  обставинах; 

 важковиховуваних учнів; 

 учнів з проявами девіантної 

поведінки. 

Вересень, 

 

протягом 

навчального 

року - 

коригування 

ЗДВР, 

 класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

 

7. Систематично заслуховувати на 

засіданнях Ради профілактики: 

 стан роботи з важковиховуваними 

учнями; 

 стан роботи з учнями, схильними 

до правопорушень, з проявами 

делінквентної поведінки; 

 стан роботи з батьками, які не 

приділяють уваги вихованню 

своїх дітей; 

 стан роботи з учнями, які схильні 

до систематичних пропусків  

уроків  без поважних причин; 

 звіти класних керівників про 

роботу з дітьми з проявами 

девіантної поведінки. 

Планово  

- 1 раз на 

чверть,  

 

позапланово 

- при 

потребі 

Голова Ради, 

класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

 

8.  У бібліотеці школи оновити  постійно 

діючу виставку літератури з питань 

До 01. 10. 

2017 р. 

Бібліотекар 

школи 

 



профілактики правопорушень  з 

метою здійснення превентивного 

виховання 

Комаревська А. Т. 

9. Проводити зустрічі:  

 з лікарями різних профілів;  

 з працівниками правоохоронних 

органів; 

 з представниками Світловодсь-

кого міськрайонного управління 

юстиції; 

 з працівниками МЦ СССДМ 

Протягом 

навчального 

року 

 

ЗДВР  

10.  На засіданні  ШМО класних 

керівників  розглянути питання щодо 

додержання педагогічними 

працівниками школи вимог 

законодавства з питань захисту прав 

дітей від проявів насильства в  сім’ї 

Січень  

2018  р. 

Голова ШМО 

Мельник Н.М. 

 

11. Здійснювати систематичний контроль 

за роботою класних керівників  з 

проблемними  учнями,  

питання заслухати на нараді при 

заступнику директора з виховної 

роботи 

Протягом 

року 

 

Грудень 

2017 р. 

Адміністрація 

 

 

ЗДВР 

 

12. Продовжувати роботу по вдоскона-

ленню системи правової освіти у 

навчальному закладі, забезпечити 

інформування учнів та вчителів через 

постійно діючий стенд  з 

превентивного виховання учнів 

Протягом 

навчального 

року 

 

Педагогічний 

колектив 

 

13.  Систематично проводити індивіду-

альну роботу з учнями, схильними до 

правопорушень, та  їхніми  батьками 

Протягом 

навчального 

року 

Педагогічний 

колектив 

 

14. Відвідувати функціонально 

неспроможні сім’ї, які опинилися в 

складних життєвих обставинах  

Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

15. Провести Тиждень правових знань  Грудень 

2017 р. 

ЗДВР,  

педагог-

організатор 

 

16. Здійснювати правову освіту учнів під 

час проведення тематичних декад з 

формування ціннісного ставлення до 

суспільства 

Листопад 

2017 р., 

січень  

2018 р. 

ЗДВР,  

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

17. Систематично тримати  під 

контролем питання Всеобучу 

 

Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

18 Співпрацювати із:  

 спеціалістами служби у справах 

неповнолітніх  при  Світловодсь-

кому міськвиконкомі,  

 кримінальною міліцією у справах 

дітей,  

 спеціалістом у справах сім’ї, дітей 

і молоді Власівської селищної 

ради 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

 

 

 


