
 

 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Опрацювання нормативно- правової бази з 

питань профілактики злочинності серед 

неповнолітніх. 

Постійно Адміністрація школи, 

психологічна служба 

2. Організацію контролю за відвідуванням 

школи учнями та ведення журналу обліку 

відсутніх. 

Постійно Соціальний педагог 

3. Ведення баз даних учнів школи, які скоїли 

злочини чи правопорушення  

Постійно Психологічна служба 

школи 

4. Ведення баз даних неповнолітніх, які 

залишилися без батьківського піклування, з 

метою своєчасного виявлення загрози їх 

життю та здоров’ю внаслідок протиправних 

дій дорослих. 

Постійно Психологічна служба 

школи 

5. Забезпечення своєчасного виявлення сімей, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах, ведення їх обліку, здійснення 

систематичної перевірки умов утримання та 

виховання в них неповнолітніх, надання 

таким сім'ям адресної допомоги.   

Постійно Класні керівники 

6. Проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів із запобігання та протидії 

насильству, жорстокому поводженню та 

булінгу, спрямованих на створення 

безпечного освітнього середовища. 

Постійно Адміністрація, 

психологічна служба 

школи 

7. Організація профілактичних заходів, 

спрямованих на виховання міжнаціональної 

поваги й нетерпимого ставлення до проявів 

расизму та ксенофобії   

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники 

8. Складання графіку проведення виховних 

годин спільно зі службами міста 

Вересень Заступник директора з 

виховної роботи 

9. Планування  роботи Ради профілактики 

правопорушень. 

 

Вересень Заступник директора з 

виховної роботи 

соціальний педагог 

10. Уточнення списків учнів, схильних до 

правопорушень, а також учнів, які 

безпричинно не відвідують школу. 

Вересень, 

протягом 

року 

Соціальний педагог 

11. Рейд «Урок», «Канікули», «Діти вулиці», 

«Перевра» 

Протягом 

року 

Психологічна служба 

школи 

12. Оформлення соціального паспорта школи. Вересень, 

січень 

Класні керівники, 

соціальний педагог 

13. Складання графіку проведення 

профілактичного лекторію. 

Вересень, 

січень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

14. Оновлення стенду «Правовиховна робота». Вересень Психологічна служба 

школи 



15. Проведення Всеукраїнського тижня 

протидії булінгу. 

Вересень Психологічна служба 

школи 

16. Рейд «Сім'я». Протягом 

року 

Класні керівники, 

соціальний педагог 

17. Контроль за звітністю класних керівників 

щодо невідвідування учнями школи без 

поважних причин. 

Протягом 

року 

Психологічна служба 

школи 

18. Планування  індивідуальної та колективної 

роботи з учнями, схильними до 

правопорушень. 

Діагностування учнів, схильних до 

правопорушень. 

Протягом 

року 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

19. Засідання Ради профілактики 

правопорушень. 

1 раз на 

місяць, 

протягом 

року 

Заступник директора, 

психологічна служба 

школи 

20. Індивідуальна робота з учнями, які стоять 

на внутрішкільному обліку. 

Протягом 

року 

Психологічна служба 

школи 

21. Операція «Шкільне подвір'я». Жовтень Педагоги-організатори  

22. Участь у міському етапі гри брейн-ринг 

«Підліток і право». 

Жовтень Педагоги-

організатори, вчитель 

правознавства 

23. Контроль за веденням учнівських 

щоденників 

Жовтень Заступник директора 

24. Засідання педагогічної ради школи 

«Створення безпечного освітнього 

середовища, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок» 

Жовтень Заступник директора, 

психологічна служба 

школи 

25. Розробити заходи  проведення місячника 

правових знань. 

До листопада Соціальний педагог 

26. Під час проведення місячника правового 

виховання оформити літературну виставку 

з питань профілактики правопорушень в 

шкільній бібліотеці. 

Листопада Психологічна служба 

школи, бібліотекарі 

 

27. Контроль за відвідуванням школи учнями, 

схильними до правопорушень 

Листопад  Заступник директора 

28. Рейд-перевірка умов проживання учнів, 

схильних до правопорушень. 

Грудень Класні керівники, 

психологічна служба 

школи 

29. Бесіда про дотримання правил та вимог під 

час зимових канікул. 

Грудень Класні керівники 

30. В річні плани класних керівників 

обов’язково включити виховні години на 

правову тематику.  

Протягом 

року 

Класні керівники 

31. Відвідування сімей категоріальних дітей. Січень Класні керівники, 

психологічна служба 

школи 



32. МО класних керівників «Школа – безпечне 

освітнє середовище» 

Січень Заступник директора 

33. Рейд-перевірка учнівських щоденників 

учнів, схильних до правопорушень. 

Лютий Психологічна служба 

школи 

34. Проведення виховних годин по 

профілактиці негативних проявів у 

поведінці та формуванню здорового 

способу життя учнів. 

Протягом 

року 

Лідери учнівського 

самоврядування, 

координатор  

35. Організація зустрічей підлітків з лікарями, 

представниками правоохоронних органів, 

волонтерами та працівниками соціальних 

служб міста. Проведення з ними циклу 

бесід, лекцій про шкідливість алкоголізму, 

наркоманії тощо (шкідливі звички). 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

психологічна служба 

школи 

 

36. Вивчення соціометричного статусу 

важковиховуваних учнів.  

Протягом 

року 

Психолог школи 

37. Оперативна нарада класних керівників 

«Стан відвідування і поведінка учнів 

школи» 

Лютий Заступник директора з 

виховної роботи 

38. Профорієнтаційна робота з учнями, 

схильними до правопорушень 

Травень Психологічна служба 

щколи 

39. Залучення до участі в шкільних та 

позашкільних гуртках, секціях учнів, 

схильних до правопорушень 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

керівники гуртків, 

соціальний педагог 

40. Організація роботи батьківського всеобучу 

з питань правового виховання. 

Налагодження співпраці батьківської 

асоціації школи, учнівського 

самоврядування, соціальних служб міста, 

правоохоронних органів тощо. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

голова батьківського 

комітету школи, 

президент учнівського 

самоврядування 

соціальний педагог,  

41. Співпраці та запрошення та Раду 

профілактики представників ювенальної 

превенції, соціальних служб міста, 

представників управління освіти і науки та 

громадських організацій. 

Протягом 

року, за 

потреби 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

психологічна служба 

школи 

42. Відвідування  батьківських зборів разом з 

дітьми  для учнів 5 – 11 класів, з метою  

профілактики правопорушень в школі. 

Протягом 

року, за 

потреби 

Класні керівники, 

психологічна служба 

школи 

43. Забезпечення висвітлення на сайті школи 

заходів для дітей та батьків з питань 

пропаганди здорового способу життя, 

правової освіти, запобігання негативним 

проявам серед неповнолітніх   

Постійно Заступник директора 

44. Залучення органів учнівського 

самоврядування до підготовки та 

проведення лекцій, конференцій, семінарів, 

«круглих столів» з питань протидії 

Протягом 

навчального 

року 

Педагог-організатор, 

вчитель правознавства 



злочинним проявам, злочинам, що 

пов’язані із торгівлею людьми, та злочинам 

проти суспільної моралі   

45. Забезпечити участь учнів школи в 

олімпіадах, турнірах, конкурсах з 

правознавства та правової тематики  

Упродовж 

року  

Вчитель 

правознавства 

46. Збір інформації щодо охоплення гуртковою 

роботою учнів з девіантною поведінко. 

Постійно Соціальний педагог 

 


