УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
05.01.2018

м. Рубіжне

№ 3

Про виконання Заходів управління
освіти Рубіжанської міської ради щодо
попередження
правопорушень
та
дитячої злочинності у ІІ півріччі 2017
року
На виконання наказу управління освіти від 03.02.2016 року № 38 «Про Заходи
управління освіти Рубіжанської міської ради щодо попередження правопорушень та дитячої
злочинності на 2016-2017 роки» в закладах загальної середньої освіти міста протягом ІІ
півріччя 2017 року проведена певна робота. Аналіз виконання цих заходів дозволяє зробити
висновок щодо діяльності адміністрації, практичних психологів, соціальних педагогів,
класних керівників та інших педагогічних працівників протягом звітного періоду.
Результати роботи колективів загальноосвітніх навчальних закладів наведені в таблиці:
№
Виконання заходів
з/п
1. Всі заклади загальної середньої освіти забезпечували
постійний контроль за виконанням Інструкції з
обліку дітей та підлітків шкільного віку, затвердженої
постановою КМ України від 12.04.2000 р. № 646,
Постанови КМУ від 13.09.2017 р. «Про затвердження
Порядку обліку дітей шкільного віку та учнів» в
частині
охоплення
навчанням,
проводився
щомісячний
контроль
відвідування
учнями
навчальних занять та узагальнення інформації для
ДОН ЛОДА
2. Вивчення
нормативно-правової
бази
(Закони,
Постанови, Конвенції, Кодекси з адміністративної та
кримінальної відповідальності учасників навчальновиховного процесу, прав та обов’язків всіх сторін
тощо) з
профілактики
правопорушень
та
злочинності серед неповнолітніх відбувалося в ЗШ №
3, 4, 8, СШ №2, 10 (на ШМО класних керівників),
СШ №7 (на нарадах при директорові, засіданнях
загальношкільного батьківського комітету), ЗШ №8
(на засіданні педради)
3. За планами спільної роботи закладів освіти з
правоохоронними органами, ССД, ЦСССДМ та
медичними установами працювали ЗШ № 1, 3, 4,
СШ №7, 10, КНВК «Школа – дитячий садок»

Ризики/впливи
З 15.09.2017 року почалося
взаємоінформування
між
закладами
освіти
та
управлінням освіти щодо
вибуття/прибуття
учнів в
межах міста

В КНВК «Школа – дитячий
садок» заходи з педагогами
підмінялися
заходами
з
дітьми.
В
КНВК
«Рубіжанський ліцей» вивчали
нормативну базу, яка вже
втратила чинність

СШ
№2,
КНВК
«Рубіжанський ліцей», ЗШ №9
проводили епізодичні заходи
спільно з Рубіжанським ВП
ГУНП в Луганській області

4.

5.

6.

Всі заклади загальної середньої освіти щоквартально
формували
банк
даних
з
попередження
правопорушень та дитячої злочинності, але аналіз
роботи
закладу з визначенням системності,
плануванням виправлення недоліків, проведенням
моніторингів тощо та з обов’язковим розглядом на
нарадах при директорові, педагогічних радах, МО,
засіданнях Ради профілактики правопорушень або
виданням наказів за звітний період провели тільки
ЗШ №3, КНВК «Школа – дитячий садок», СШ №7
Протягом ІІ півріччя 2017 року розглядалися питання
відвідування
учнями
навчальних
занять
та
ефективності заходів щодо запобігання пропусків
уроків без поважних причин,
роботи щодо
попередження
правопорушень
та
дитячої
злочинності у
- ЗШ № 1 (на засіданнях педради);
- СШ № 2 ( на засіданні ШМО класних керівників,
на засіданні Ради профілактики правопорушень);
- ЗШ № 3 (на засіданні ШМО класних керівників);
- ЗШ № 4 (на засіданні педради, на засіданні ШМО
класних керівників);
- КНВК «Школа – дитячий садок» (на засіданні
педради,
нарадах
при
директорі,
Раді
профілактики правопорушень);
- КНВК «Рубіжанський ліцей» (на засіданні
педради, на засіданні ШМО класних керівників);
- СШ № 7 (на засіданні педради, нарадах при
директорі, на засіданні батьківського комітету);
- ЗШ № 8 (на засіданнях ШМО класних керівників,
нарадах
при
директорі,
засіданні
Ради
профілактики правопорушень)
- ЗШ № 9 (на засіданнях педради, на батьківських
зборах)
Використовували
можливості
учнівського
самоврядування в роботі з профілактики шкідливих
звичок, вихованні правосвідомості школярів:
- ЗШ №1 (спільні рейди);
- СШ № 2 (засідання шкільного парламенту);
- ЗШ №3 (рейди, участь у роботі Ради профілактики
правопорушень);
- КНВК «Школа – дитячий садок» (конкурсивікторини, сюжетно-рольові ігри,
засідання
«круглого столу»);
- КНВК «Рубіжанський ліцей» (тижні, конкурси);
- СШ №7 (рейди, обговорення відео, залучення
учнів до заходів);
- ЗШ №8 (дискусії, диспути на засіданнях органів
учнівського самоврядування, спільні акції);
- ЗШ №9 (участь в роботі Ради профілактики
правопорушень, організація
спільних рейдівперевірок, проведення засідання «круглого столу»
для лідерів)

Втрачається
системність у
превентивній роботі через
уникнення аналізу. Заходи є
епізодичними
та
неефективними

Узагальнення та моніторинг
означеного питання має бути
заслуханий
адміністраціями
закладів на різного роду
засіданнях
та
вживатися
конкретні дії для охоплення
навчанням і попередження
правопорушень

Нівелюється роль дитячої
організації, відповідальність
майбутнього
члена
суспільства перед громадою.
Учнівське самоврядування в
ЗШ № 4, СШ № 10 не працює
з означеного питання

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Всі заклади загальної середньої освіти брали участь у
Всеукраїнських, обласних тижнях правових знань,
проводили місячники, декади, тематичні уроки права
із залученням працівників правоохоронних органів з
метою недопущення втягнення неповнолітніх в
злочинну або іншу антигромадську діяльність
На нарадах з керівниками
закладів загальної
середньої освіти постійно аналізувався стан
профілактичної
роботи
з
попередження
правопорушень (протоколи №19 від 11.09.2017, №22
від 23.10.2017, №23 від 06.11.2017, №26 від
27.11.2017). Видані відповідні накази № 329 від
18.08.2017, № 415 від 24.10.2017, №6 від 10.01.2018 та
готується рішення Ради управління освіти
Протягом року не виявлено неповнолітніх, які
залишилися без батьківського піклування

Використовувались традиційні
та новітні форми проведення
виховних заходів

Моніторинг
результатів
профілактичної
роботи
–
важлива складова роботи з
виховання дітей та підлітків

Попередження
порушення
прав дітей в частині загрози
їх життю та здоров’ю
Забезпечувалося своєчасне виявлення сімей, які Попередження
порушення
опинилися в складних життєвих обставинах, вівся їх прав
дітей
в частині
облік, здійснювалися систематичні перевірки умов отримання освіти
утримання та виховання в них неповнолітніх, надання
таким сім'ям адресної допомоги відбувалося у ЗШ №
3, 8, 9, КНВК «Рубіжанський ліцей», СШ № 7, 10. В
СШ №2 проводилася робота на батьківських зборах
У всіх закладах загальної середньої освіти Розгляд питань профілактики
організована робота шкільних Рад профілактики правопорушень,
охоплення
правопорушень, затверджено плани роботи. У навчанням на рівні шкіл.
засіданнях Ради беруть участь представники ССД, Вплив всіх інституцій на
превенції СП Рубіжанського відділу поліції ГУНП в батьків, які не виконують
Луганській області у СШ №10, ЗШ №9
обов’язків з виховання дітей
Були організовані лекторії,
засідання «круглих Попередження
порушення
столів»
для
педагогічних
працівників, прав в частині
ненадання
старшокласників, батьківської громадськості з питань інформації.
профілактики злочинності, шкідливих звичок у ЗШ № Відсутність
просвітницької
1, 9,
КНВК «Школа – дитячий садок», КНВК роботи у ЗШ №4
«Рубіжанський ліцей», СШ № 2, 7, 10.
Окремої уваги заслуговують практикум для батьків
«Типологія особи неповнолітнього правопорушника»
(ЗШ №1), батьківські збори «Права та обов’язки
дитини. Поняття гідності» (ЗШ №3), засідання
«круглого
столу»
для
класних
керівників
«Професійна злочинність в ХХІ столітті: перспективи
боротьби та профілактика» ( КНВК «Рубіжанський
ліцей»), тренінг для вчителів «Розуміємо права
людини», інформаційно-тренінгові заняття «Визнач
свою позицію» (СШ №10)
Профілактичні заходи, спрямовані на виховання Попередження
порушення
міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до прав дітей в частині протидії
проявів расизму та ксенофобії, протидії торгівлі різним формам насильства,
людьми, злочинам проти суспільної моралі, булінга
попередження суїцидів знайшли відображення у
роботі ЗШ № 4, 8, 9, КНВК «Школа – дитячий садок»,
«Рубіжанський ліцей», СШ № 2, 7, 10. Всі заклади

взяли участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти
насильства». ЗШ №4 організувала зустріч з
волонтеркою з Кувейту, де було розглянуте питання
руйнації стереотипів «Що ми знаємо про Близький
Схід?»
14. Розроблені буклети для батьків (ЗШ №1, 8)
Методичний супровід роботи
з батьками
15. Організовані
інформаційно-пропагандистські
та Мала частка інтерактивних
тематичні акції, конкурси, виховні заходи з питань форм проведення заходів та
профілактики правопорушень серед школярів, таких, що проходили за
запобігання вживанню неповнолітніми спиртних, ініціативи органів учнівського
слабоалкогольних
напоїв,
наркотичних
та самоврядування
психотропних речовин у всіх закладах загальної
середньої освіти
16. Проводилася корекційна та консультативна робота з Персоналізація, індивідуальна
правопорушниками, дітьми «групи ризику», батьками спрямованість.
Уникнення
у ЗШ № 4, 8, СШ №7, 10, КНВК «Рубіжанський узагальнення
ліцей»
17. У різних формах проводився батьківський всеобуч з Виховання
відповідального
питань захисту дітей від будь-яких форм фізичного батьківства
або психічного насильства, втягування в злочинну
діяльність, підвищення відповідальності батьків та
осіб, що їх замінюють, за виховання дітей у всіх
закладах
18. На web-сайті управління освіти, закладів загальної Обмін досвідом роботи між
середньої
освіти,
в
соціальних
мережах закладами
освіти,
висвітлювалась робота
з питань пропаганди оприлюднення діяльності для
здорового
способу
життя,
правової
освіти, громадськості
запобігання негативним проявам серед неповнолітніх.
У міській газеті «Рубіжанські новини» публікували
інформацію СШ №10, у шкільних друкованих ЗМІ –
ЗШ №3 (газета «Нове покоління»), ЗШ №8 (газета
«Імпульс»), ЗШ №9 (газета «21 століття»), СШ №10
(газета «Десяточка»)
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Роботу з виконання Заходів управління освіти Рубіжанської міської ради щодо
попередження правопорушень та дитячої злочинності у ІІ півріччі 2017 року в
закладах загальної середньої освіти міста вважати задовільною.
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
2.1. Забезпечити неухильне виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
13.09.2017 р. «Про затвердження Порядку обліку дітей шкільного віку та учнів».
Провести інформування батьків щодо процедури зарахування/відрахування дітей з
закладів освіти.
2.2. Передбачити вивчення чинної нормативно-правової бази щодо правопорушень
та злочинності серед неповнолітніх у планах роботи закладів освіти, методичних
об’єднань класних керівників, батьківських лекторіях тощо.
2.3. Дотримуватися механізму взаємоінформування між інспекторами превенції
СП Рубіжанського
відділу поліції ГУНП в Луганській області, медичними
установами, ССД, управлінням освіти, навчальним закладом у спільній роботі.

2.4. Забезпечити систематичний контроль за проведенням аналізу роботи з
охоплення навчанням учнів, попередження правопорушень з вивченням цього
питання на засіданнях педагогічних рад, МО, батьківських комітетів тощо.
2.5. Підвищити роль дитячих організацій в залученні схильних до правопорушень,
дітей «групи ризику» до роботи органів учнівського самоврядування, профілактичних
заходів з попередження негативних проявів, шкідливих звичок, булінгу.
2.6. Активно залучати до роботи громадських лідерів, волонтерів та членів
батьківських комітетів.
2.7. Підвищити рівень індивідуальної роботи з дітьми «групи ризику».
2.8. Звернути увагу на результативність заходів, відповідність їх віковим
особливостям дітей та сучасний підхід до системи виховання.
3. Провідному спеціалісту управління освіти Бутенко О.О., методисту ММК Левицькій
Л.С. розробити та затвердити План заходів управління освіти Рубіжанської міської
ради Луганської області щодо попередження правопорушень та дитячої злочинності
на 2018-2020 роки.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на провідного спеціаліста управління освіти
Бутенко О.О.
Начальник управління освіти

О.В.Обаполенко

