УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
17.01.2018

м. Рубіжне

№ 18

Про затвердження Плану заходів
управління освіти Рубіжанської
міської ради щодо попередження
правопорушень та дитячої
злочинності на 2018-2020 роки
На виконання п. 3. наказу управління освіти Рубіжанської міської ради від
05.01.2018 року № 3 «Про виконання Заходів управління освіти Рубіжанської міської
ради щодо попередження правопорушень та дитячої злочинності у ІІ півріччі 2017 року»
та з метою проведення профілактичної роботи з дітьми, батьками або особами, які їх
замінюють, щодо попередження правопорушень та дитячої злочинності, узагальнення та
систематизації роботи закладів загальної середньої освіти з цього питання
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити План заходів управління освіти Рубіжанської міської ради щодо
попередження правопорушень та дитячої злочинності на 2018-2020 роки.
2.
Керівникам закладів загальної середньої освіти:
2.1. Довести План заходів управління освіти Рубіжанської міської ради щодо
попередження правопорушень та дитячої злочинності на 2018-2020 роки до відома всіх
учасників освітнього процесу та неухильно виконувати його.
2.2. Аналізувати стан роботи з попередження правопорушень та дитячої
злочинності двічі на рік та надавати інформацію згідно пунктів Плану до управління
освіти (до 01.06 та 01.12 щорічно).
3.
Контроль за виконанням наказу покласти на провідного спеціаліста
управління освіти Бутенко О.О.

Начальник управління освіти

О.В. Обаполенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом управління освіти
Рубіжанської міської ради
Луганської області
від 17 січня 2018 № 18
ПЛАН заходів
управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області
щодо попередження правопорушень та дитячої злочинності на 2018-2020 роки

Найменування заходів
Термін
№
виконання
з/п
1. Контроль за
Постійно
- виконанням
Постанови
КМУ
від
13.09.2017
р.
«Про
затвердження
Порядку обліку дітей шкільного віку та
учнів»;
- проведенням
Всеукраїнського двічі на рік
профілактичного заходу «Урок»
(вересень,
жовтень)
2. Складання планів спільної роботи закладів 1 раз на рік
освіти
з сектором
превенції
Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській
області, службою у справах дітей,
ЦСССДМ, медичними установами тощо
3. Дотримання
механізму Постійно
взаємоінформування між підрозділами
Рубіжанського відділу поліції ГУНП в
Луганській області, ССД, ЦСССДМ,
управлінням охорони здоров’я, УПСЗН,
сектором дільничних інспекторів, КУ
«Територіальній
центр
соціального
обслуговування», КУ «Центр соціальної
реабілітації
дітей-інвалідів»
та
управлінням освіти
4. Проведення
До 25 числа
- квартального і річного аналізу стану щорічно
роботи закладів освіти з попередження (березня,
правопорушень та дитячої злочинності,
червня,
- формування банку даних;
вересня,
- здійснення
моніторингу
стану грудня)
дотримання прав дітей та належних умов
їх утримання
5. Заслуховування питання щодо аналізу
стану
профілактичної
роботи
з Щорічно
попередження правопорушень на Раді
управління освіти; проведення нарад з двічі на рік
керівниками
6. Організація роботи шкільних Рад (Штабів) Щорічно
профілактики
правопорушень,
затвердження планів роботи

7.

Вивчення чинної нормативно-правової Постійно
бази з педагогічними кадрами

Відповідальні
виконавці
Бутенко
О.О.,
провідний спеціаліст,
керівники
закладів
загальної середньої
освіти (ЗЗСО)

Керівники
заступники
керівників

ЗЗСО,

Бутенко
О.О.,
провідний спеціаліст,
керівники
ЗЗСО,
заступники
керівників

Бутенко
О.О.,
провідний спеціаліст,
керівники ЗЗСО

Бутенко
О.О.,
провідний спеціаліст,
Левицька
Л.С.,
методист ММК
Керівники
заступники
керівників,
Рад
Керівники
заступники
керівників

ЗЗСО,
голови
ЗЗСО,

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Організація проведення семінарів, засідань
«круглих столів», тренінгів та ін. форм
навчання для педагогів
Розгляд на засіданнях педагогічних рад,
нарадах при директорі, засіданнях МО
ЗВР, класних керівників питань про стан
охоплення навчанням та ефективність
заходів щодо запобігання пропусків уроків
без поважних причин; про роботу щодо
попередження правопорушень та дитячої
злочинності
Забезпечення своєчасного виявлення та
взяття на облік учнів, сім’ї яких опинилися
в складних життєвих обставинах; учнів, які
бродяжать, жебракують, та надання
таким сім'ям адресної допомоги
Забезпечення обліку дітей-переселенців,
дітей із зони АТО;
здійснення систематичної перевірки умов
утримання та виховання неповнолітніх,
надання таким сім'ям адресної допомоги за
потребою
Проведення
корекційної
та
консультативної
роботи
з
правопорушниками,
дітьми
«групи
ризику», батьками
Проведення тижнів, місячників, декад
правових знань, тематичних уроків права
із залученням працівників правоохоронних
органів з метою недопущення втягнення
неповнолітніх в злочинну або іншу
антигромадську діяльність
Організація
інформаційнопропагандистських та тематичних акцій,
конкурсів, виховних заходів з питань
профілактики
правопорушень
серед
школярів,
запобігання
вживанню
неповнолітніми
спиртних
напоїв,
наркотичних та психотропних речовин
Охоплення дітей, які перебувають в
конфліктів
із
законом,
вживають
алкогольні
напої
чи
наркотичні,
психотропні речовини та дітей, сім’ї яких
опинились
у
складних
життєвих
обставинах,
виховними
заходами,
гуртковою роботою та позашкільною
освітою
Організація
профілактичних
заходів,
спрямованих на
- виховання міжнаціональної поваги й
нетерпимого ставлення до проявів расизму
та ксенофобії (тижні толерантності);
- протидію торгівлі людьми, злочинам проти
суспільної моралі;

- профілактику суїциду та булінгу;

Постійно
Постійно

Постійно

Керівники
ЗЗСО,
заступники
керівників
Керівники
ЗЗСО,
заступники
керівників,
Левицька
Л.С.,
методист
ММК,
керівники
ММО
класних керівників
Керівники
заступники
керівників

ЗЗСО,

Щомісячно до Керівники
28 числа,
заступники
постійно
керівників

ЗЗСО,

Постійно

Практичні психологи,
соціальні педагоги

Постійно

Керівники ЗЗСО,
заступники
керівників, практичні
психологи, соціальні
педагоги

Постійно

Керівники ЗЗСО,
заступники
керівників, практичні
психологи, соціальні
педагоги

Постійно

Керівники ЗЗСО,
заступники
керівників, класні
керівники,

Постійно

Керівники ЗЗСО,
заступники
керівників, практичні
психологи, соціальні
педагоги, класні
керівники,
батьківська
громадськість

17.

18.

19.

20.

21.

22.

- запобігання та протидію домашньому
насильству
Проведення індивідуальних психологопедагогічних консультацій для дітей, які
вживають алкогольні напої чи психотропні
речовини,
схильні
до
скоєння
правопорушень
Охоплення дітей, сім’ї яких опинились у
складних
життєвих
обставинах,
відпочинком у таборах з денним
перебуванням, що функціонуватимуть
влітку на базах ЗЗСО та ЗПО
Залучення
органів
учнівського
самоврядування
до
підготовки
та
проведення
лекцій,
конференцій,
семінарів, «круглих столів» з питань
протидії злочинним проявам, злочинам,
що пов’язані із торгівлею людьми, та
злочинам проти суспільної моралі
Розроблення рекомендацій для батьків
щодо
профілактики та запобігання
правопорушень, пияцтва, наркоманії та
тютюнопаління серед підлітків
Організація проведення батьківського
всеобучу з питань захисту дітей від будьяких форм фізичного або психічного
насильства, втягування в злочинну
діяльність, попередження правопорушень.
Проведення
роботи
з
підвищення
відповідальності батьків та осіб, що їх
замінюють, за виховання дітей
Забезпечення висвітлення на сайтах ЗЗСО
інформації про проведені заходи для дітей,
батьків та розміщення матеріалів з питань
пропаганди здорового способу життя,
правової освіти, запобігання негативним
проявам серед неповнолітніх

Постійно

Практичні психологи,
соціальні педагоги

Травеньсерпень
щорічно

Керівники ЗЗСО,
заступники
керівників

Постійно

Керівники ЗЗСО,
заступники
керівників, педагогиорганізатори, ДО

Постійно

Практичні психологи,
соціальні педагоги,
класні керівники

Постійно

Керівники ЗЗСО,
заступники
керівників, практичні
психологи, соціальні
педагоги, класні
керівники

Постійно

Керівники ЗЗСО,
заступники
керівників,
відповідальні за сайти

