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Про стан роботи закладів загальної
середньої освіти з профілактики
злочинності та правопорушень серед
неповнолітніх за 2017 рік
На виконання наказів управління освіти № 38 від 03.02.2016 «Про Заходи управління
освіти Рубіжанської міської ради щодо попередження правопорушень та дитячої злочинності
на 2016-2017 роки», № 329 від 18.08.2017 «Про організацію і проведення у 2017 році
Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок», № 259 від 15.05.2017 «Про організацію
обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2017 році», № 415 від 24.10.2017 «Про проведення
тижня правових знань і Всеукраїнського тижня права» та плану роботи управління освіти
Рубіжанської міської ради на 2017 рік проаналізовано діяльність
закладів загальної
середньої освіти з профілактики злочинності та правопорушень серед учнівської молоді, стан
охоплення учнів навчанням та вдосконалення виховної роботи з цього напрямку.
Позитивною тенденцією є зменшення протягом двох років кількості учнів, які
знаходяться на профілактичних обліках:
внутрішньошкільному в закладах загальної
середньої освіти - 28 учнів (33 в 2016 році), в секторі превенції Рубіжанського ВП ГУНП в
Луганській області – 2 (3 в 2016 році). Але відбулося зростання кількості дітей на обліку в
ССД – 5 (1 в 2016 році). Також зменшилась кількість дітей, які знаходяться на обліку в
«групі ризику» закладів освіти за вживання алкоголю з 2-х в 2016 році до 1-го у 2017.
За клопотаннями адміністрацій закладів загальної середньої освіти до ССД, сектору
превенції Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, прокуратури (всього 17
клопотань, 19 - у 2016 році) притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184
КУпАП – 7 батьків, які не виконують своїх обов’язків, що на 8 менше, ніж у минулому році.
Стабільно високою залишається кількість неблагополучних сімей, а також сімей, які
виїхали на заробітки та залишили дітей. Для здійснення соціального супроводу дітей з таких
сімей в закладах загальної середньої освіти працюють п’ять соціальних педагогів (4 у 2016
році). У кожному закладі є практичний психолог.
Управлінням освіти спільно з сектором превенції Рубіжанського ВП ГУНП, ССД,
відділом культури, молоді та спорту міськвиконкому в 2017 році вживалися необхідні заходи
щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу
життя тощо. Основна увага приділялася попередженню злочинів дітьми з неблагополучних
сімей, схильних до бродяжництва.
Кількість скоєних злочинів в 2017 році зменшилася до 1-го (КНВК «Рубіжанський
ліцей») проти 2-х в 2016 році. Характер злочину – крадіжка.
З метою зайнятості неповнолітніх в позаурочний та канікулярний час:
- в 92 гуртках та групах двох позашкільних навчальних закладів (КПР та ЦТКСЕУМ)
охоплено гуртковою та секційною роботою 1353 учні, або 32% від загального контингенту.
Гуртки відвідують 1 учень з «групи ризику» та 120 - з числа дітей соціальних категорій (дітисироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених та багатодітних
родин, діти з інвалідністю, діти-переселенці, діти, постраждалі від аварії на ЧАЕС, діти
учасників АТО);
- в загальноосвітніх навчальних закладах організована робота 55 гуртків різних напрямків, в
яких займається 960 учнів, або 23% від загального контингенту. Гуртки відвідують 17 дітей з
«групи ризику» та внутрішньошкільного обліку, 179 дітей соціальних категорій;

- протягом року проведено 15 міських фізкультурно-спортивних заходів за участю команд
всіх загальноосвітніх навчальних закладів, КПР та ЦТКСЕУМ.
У 2017 році збережена мережа гуртків закладів позашкільної та загальної середньої
освіти. Заняття в усіх гуртках є безкоштовними.
На уроках правознавства, годинах спілкування та в позакласній діяльності з учнями
використовувалося проведення рольових ігор, дискусій, моделювання життєвих ситуацій
тощо. За рахунок варіативної складової навчальних планів працювали спецкурси, курси за
вибором: «Здоров’я школяра» (ЗШ №8), «Основи християнської етики», «Вчимося бути
громадянами» (ЗШ №3).
Неохопленими навчанням у 2017 році були два учні 9-х кл. (ЗШ №1 - у березні, квітні
Рябуха В., ЗШ №8 - у вересні Некрасов Д.), які вибули із закладів загальної середньої освіти
для продовження навчання. Станом на 01.01.2018 року – всі учні навчаються.
Управлінням освіти постійно вівся контроль охоплення навчанням учнів закладів
освіти, двічі на рік проводився Всеукраїнський профілактичний захід «Урок», щоквартально
складався банк даних щодо правопорушників та стану профілактичної роботи у закладах
загальної середньої освіти міста. На нарадах керівників навчальних закладів міста постійно
акцентувалася увага на роботі навчальних закладів з означеного питання.
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1.
Провідному
спеціалісту управління освіти Бутенко О.О., методисту
методичного кабінету Левицькій Л.С.:
1.1. Продовжити здійснювати контроль та методичний супровід виконання Плану
заходів управління освіти Рубіжанської міської ради щодо профілактики правопорушень
серед дітей та учнівської молоді на 2018-2020 роки.
1.2. Провести інструктивно-методичну нараду для заступників директорів з питань
профілактики злочинності та правопорушень серед учнівської молоді з метою аналізу роботи
за 2017 рік.
2.
Відзначити позитивну роботу з профілактики злочинності та правопорушень
серед учнівської молоді СШ № 2, 7, 10, ЗШ № 3, 4, 9, КНВК «школа-дитячий садок» (Ошнек
О.А., Горбушина І.В., Морозко С.Є., Гейко О.А., Кривущенко Т.О., Новосьолова Р.В.,
Пупиніна В.В.).
3.
Вказати на недостатній контроль щодо проведення профілактичної роботи з:
3.1. Попередження дитячої злочинності в КНВК «Рубіжанський ліцей» (директор
Євсєєва Л.Б.);
3.2. Охоплення навчанням учнів ЗШ № 1, 8 (директори Фомічова М.В., Піскова
Л.О.).
4.
Керівникам закладів загальної середньої освіти:
4.1. Проаналізувати на засіданнях педагогічних рад стан роботи з попередження
правопорушень та дитячої злочинності, видати відповідні накази.
4.2. Активно залучати батьків учнів до процесу правового виховання,
попередження правопорушень; роз’яснювати норми законів щодо відповідальності за
виховання дітей.
4.3. Залучати до позашкільної діяльності, гурткової роботи дітей «групи ризику».
4.4. Підвищувати роль дитячих організацій в профілактичній роботі закладів.
4.5. Продовжувати міжвідомчу співпрацю з правоохоронними органами, службою у
справах дітей, соціальними службами щодо профілактики бездоглядності, безпритульності,
бродяжництва, жорстокого поводження, правопорушень, охоплення навчанням, протидії
боулінгу та дитячому суїциду тощо.
4.6.
Здійснювати постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять
та оперативно реагувати на відсутність їх у школі без поважних причин. Не допускати
вибуття учнів без попереднього узгодження про подальше їх місце навчання.
5.
Контроль за виконанням наказу покласти на провідного спеціаліста управління
освіти Бутенко О.О.
Начальник управління освіти

О.В.Обаполенко

