
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна школа №11» 

Харківської обласної ради 

 

Н А К А З  

м. Харків 

29.10.2020        № 60-о 

 

 Про організацію Місячника  

профілактики правопорушень 

 

 На виконання Законів України «Про профілактику правопорушень»,  

«Про освіту», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про 

охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», Указу Президента 

України  від 28.01.2000  № 113/2000 «Про додаткові заходи запобігання дитячій 

бездоглядності» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 25.11.2011 №1358 «Про виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №1039 «Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні», від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану 

заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування 

громадянської культури підвищення рівня толерантності у суспільстві», від 

03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки 

з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 

на період до 2020 року», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року»,  листів Міністерства освіти та науки України від 30.01.2014 №1/9-80 

«Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності 

серед дітей та учнівської молоді», листа Міністерства освіти та науки України 

№ 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок», річного плану роботи школи, з метою 

проведення профілактичної роботи з попередження злочинних проявів серед 

дітей та учнівської молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з виховної роботи Ломаненко Н.В. : 

 1.1. Провести Місячник з профілактики правопорушень та негативних 

явищ в учнівському середовищі з 02.11-30.11.2020 року; 

 1.2. На нараді при директорові ознайомити педагогів з планом заходів 

щодо проведення Місячника з профілактики правопорушень та негативних 

явищ в учнівському середовищі (додаток №1). 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Ломаненко Н.В. 

 Директор 

санаторної школи № 11      В.П. Чубинська 

 З наказом ознайомлена:     Н.В. Ломаненко 



Додаток  

до наказу комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 11» 

Харківської обласної ради  

 від 29.10.2020 № 60-о 
 

План заходів  

місячника профілактики правопорушень та негативних явищ 

в учнівському середовищі 

«Нехай панують на землі добро і справедливість»  

02.11. - 30.11.2020 року. 
№ 

з/п 

Дата Назва заходу Класи Відповідальні Місце 

заходу 

1 Протягом 

місяця  

Організація екскурсії до 

Музею міліції 

6-7 Педагог-

організатор 

Святная І.М. 

Музей 

міліції 

2 Протягом 

місяця 

Проведення тематичних 

виховних годин «Дисципліна – 

свобода чи необхідність», «Як 

протистояти насильству», 

«Юридичні права та юридична 

відповідальність», «Протидія 

булінгу» 

1-9 Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

3 10.11.2020 Профілактичні заняття з 

представниками Управління 

патрульної поліції в рамках 

проекту «Шкільний 

поліцейський» 

7-9 ЗДВР  

Ломаненко Н.В. 

Класні 

кімнати 

4 16.11.2020-

20.11.2020 

Виставка дитячого малюнку 

«Діти проти насильства». 

1-9 Педагог-

організатор 

Святная І.М., 

вихователі 

Класні 

кімнати 

5 Протягом 

місяця. 

Перегляд мультиплікаційних 

фільмів, де герої порушують 

закон. Вікторина. 

1-6 Вихователі Класні 

кімнати 

6 Протягом 

місяця 

Корекційні ігрові вправи 

«Попередження конфліктних 

ситуацій» 

1-9 Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

7 Протягом 

місяця 

Оформлення тематичної 

виставки художньої та 

наукової літератури « Ти і 

закон» 

1-9 Бібліотекар  

Зігура Т.І. 

Шкільна 

бібліотека 

8 Протягом 

місяця 

Години-зустрічі з шефами – 

студентами та викладачами 

Харківського університету 

внутрішніх справ 

1-9 Класні 

керівники, 

куратори груп 

Класні 

кімнати 

9 Протягом 

місяця  

Перегляд і обговорення 

художніх та документальних 

кінофільмів: «Недитячі ігри», 

«Ціна життя» тощо. 

6-9  Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

 


