
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна  школа №11»  

Харківської обласної ради 

 

Н А К А З  

м. Харків 

 

27.11.2020         № 65-о 

 

Про підсумки проведення 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», від 20 липня 2020 року № 1/9-385 «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 під час місячника профілактики 

правопорушень проведені такі заходи: 

- години спілкування: «Правила в моєму житті» (класний керівник 

Павлова А.І.), «Конфлікти та їх розв’язання» (класний керівник 

Васильєва А.Д.), «Юридична відповідальність неповнолітніх» (класний 

керівник Доля О.О.), «Знати потрібно дорослим і дітям» (класний керівник 

Жихор О.В.); «Місце обов’язку в житті людини» (класні керівники 

Фасолько І.В., Сарецян Т.І.), «Великі права маленької дитини» ( класний 

керівник Кур’ята Л.С., Билбас Г.Ю.),  «Дисципліна: свобода чи необхідність?» 

(класний керівник Кулик Н.Є.), «Як ви розумієте поняття «аморальний 

вчинок?» (класний керівник Шагун О.В.); «Пустощі і кримінальна 

відповідальність» (класний керівник Гудевич Т.А.), «Немає прав без 
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обов’язків» (класний керівник Шувалова Т.І.), «Неповнолітні: взаємозв’язок 

прав та відповідальності» (класний керівник Ковальова  С.В.), «Що я знаю про 

відповідальність неповнолітніх»  (класний керівник Мироненко Н.Г.), 

«Законність, правопорядок, юридична відповідальність» (класний керівник 

Анучина Н.Є.); 

- участь у Всеукраїнській  акції «16 днів без насильства»; 

- засідання круглого столу за участі  працівників патрульної поліції, 

«Протидія булінгу»;   

- виставка дитячого малюнку «Діти проти насильства»; 

- корекційні ігрові вправи «Вчимося жити разом», «Зупинимо насилля» 

(практичний психолог Левченко О.В.); 

- години-зустрічі за участю шефів – студентів ХНУВС «Жорстока 

поведінка: її наслідки» (класні керівники 1- 9-х класів); 

- оформлення тематичної виставки літератури «Ти і закон»; 

- засідання «круглого столу» «Життя без насильства» (класні керівники 

Доля О.О., Кулик Н.Є.); 

- перегляд  та обговорення кінофільмів та соціальних роликів щодо 

протидії насильству, на правову тематику; 

- батьківський лекторій «Батьківство в епоху цифрових технологій». 

 

НАКАЗУЮ : 

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

1.1. Доповісти про підсумки проведення місячника профілактики 

правопорушень на нараді при директорові . 

Грудень 2020 

2.Класним керівникам: 

2.1. Продовжити роботу щодо формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок та правових знань.  

Постійно 

2.2.Проводити роботу з батьками учнів з правової освіти. 

Постійно 

2.3. Своєчасно виявляти учнів групи ризику, розробити індивідуальні плани 

виховної роботи з такими учнями. 

Постійно  

2.4. Вживати заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості 

учнів (вихованців) в позаурочний час: залучати їх до участі в художній 

самодіяльності та суспільному житті класу, школи, в роботі гуртків за 

інтересами та спортивних секцій. 

Постійно  

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

виховної роботи Ломаненко Н.В. 

 

Директор 

санаторної школи №11       В.П. Чубинська 
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З наказом № 65-о від 27.11.2020 року ознайомлені  Н.В. Ломаненко 

    Н.Г. Мироненко    Л.С. Кур’ята 

І.В. Фасолько    Г.Ю. Билбас 

Т.А. Гудевич    А.Д. Васильєва 

О.В. Жихор    О.В. Шагун  

Т.І. Сарецян    Н.Є Анучина 

С.С. Яковенко    Н.Є. Кулик 

С.В. Ковальова    Т.М. Лавріненко 

Л.О. Казаріна    Н.О. Авотіна 

О.О. Доля.      О.В. Зимогляд  

Т.І. Шувалова    О.В. Чернишенко 

О.М. Ревякіна    І.М. Святная 

А.І. Павлова    О.В. Левченко 

Ю.А. Отришко 


