
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

01.09.2022                              № 103 

Про організацію роботи з попередження 

та профілактики правопорушень,  

злочинності та СНІДу серед учнів  

у 2022/2023  навчальному році 

 На виконання Указу Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Закону України від 

18.12.2018 №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)», розпоряджень Кабінету 

Міністрів України від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності    

і правопорушень серед  дітей, захисту їх прав на освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.02.2021 № 145 «Питання Державної соціальної 

програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі на період до 2025 року», наказу Міністерства освіти і науки  

України від 06.06.2022 №527 затверджено Заходи щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року,             

наказу Міністерства освіти і науки  України від 28.12.2019 № 1646          

«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування 

заходів виховного впливу в закладах освіти», листа Міністерства освіти          

і науки  України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу 

(цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України                               

від 10.08.2022 №1/91105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах 

освіти у 2022/2023 н. р», листа Міністерства освіти і науки  України             
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від 11.09.2009 №1/9-632 «Щодо поліпшення превентивного виховання           

та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх», 

листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України                              

від 11.02.2013 № 1/9-96 «Щодо профілактичної роботи з запобігання 

правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді», листа 

Міністерства освіти і науки України від 16.01.2018 № 1/9-31                    

«Щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнопаління та алкогольних 

напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді» відповідно до плану 

роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік, з метою удосконалення роботи з 

профілактики правопорушень, злочинності  та СНІДу серед учнів закладу  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Заступнику директора з виховної роботи Назаренко С.М.: 

1.1. Організувати системну роботу з профілактики та попередження 

правопорушень у 2022/2023 навчальному році в дистанційній формі. 

Упродовж 2022/2023 навчального року 

1.2. Забезпечити ознайомлення учасників освітнього процесу зі станом 

дитячої злочинності та злочинів, учинених проти дітей в Україні. 

            Упродовж 2022/2023 навчального року 

1.3. Сприяти підвищенню рівня обізнаності учасників освітнього процесу 

щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії. 

            Упродовж 2022/2023 навчального року 

1.4. Сприяти запровадженню у практичну роботу педагогічного колективу 

новітні методи та форми роботи з дітьми, схильними до скоєння 

правопорушень.  

          Упродовж 2022/2023 навчального року  

1.5. Активізувати профілактичну та роз’яснювальну роботу серед батьків з 

метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми. 

                                                                   Упродовж 2022/2023 навчального року 

1.6. Організувати та проводити засідання «круглих столів» для педагогічних 

працівників з питань протидії торгівлі людьми. 
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           Упродовж 2022/2023 навчального року 

1.7. Провести тиждень, місячник правових знань. 

Листопад-грудень 2022 року, лютий 2023 року 

1.8. Розглядати стан профілактичної роботи з попередження правопорушень 

на нарадах при директору, педагогічних радах. 

Серпень, грудень 2022 року 

2. Класним керівникам, вихователям: 

2.1. Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, 

виховних та класних годин в онлайн режимі, своєчасно інформувати 

адміністрацію школи про випадки пропусків уроків без поважних причин. 

                                           Упродовж  2022/2023 навчального року 

2.2. Проводити онлайн-зустрічі з батьками та опікунами учнів, які мають 

пропуски занять без поважних причин. 

      Упродовж 2022/2023 навчального року 

2.3. Продовжити роботу з профілактики правопорушень серед учнів, які 

перебувають на внутрішкільному обліку. 

                                           Упродовж  2022/2023 навчального року 

2.4. Скласти плани індивідуальної роботи та характеристики на учнів, які 

перебувають на внутрішкільному обліку. 

           До 07.10.2022 

2.5. Проводити роботу щодо підвищення рівня педагогічної компетентності 

батьків з питань громадянського і морально-правового виховання дітей у 

сім’ї.  

Упродовж 2022/2023 навчального року 

2.8. Провести комплекс онлайн-бесід  з профілактики  ВІЛ - інфекції /СНІДу 

«Я обираю здоровий спосіб життя». 

Упродовж 2022/2023 навчального року 

3.Соціальному педагогу Сосонному В.М.: 

3.1. Створити банк даних дітей «групи ризику». 

                  До 10.10.2022 
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3.2. Провести місячник правової освіти «Формування правової 

культури. Профілактика правопорушень та злочинів». 

        Листопад 2022 року 

3.3. Організувати проведення відеолекторіїв на теми: «Профілактика 

алкоголізму та наркоманії серед молоді «Зупинись над прірвою»», 

«ВІЛ/СНІД (толерантна поведінка до ВІЛ інфікованих)», «Запобігання  

сексуальному насильству, профілактика ВІЛ/СНІДу та запобігання 

захворювань, які передаються статевим шляхом»; конкурс стіннівок «Жити в 

світі, де є ВІЛ» з метою пропаганди здорового способу життя та запобігання 

протиправної поведінки. 

      Упродовж 2022/2023 навчального року 

3.4. Виявити учнів, які стоять на обліку у службах у справах дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, вести з ними цілеспрямовану  

індивідуальну роботу. 

До 23.09.2022, постійно 

3.5. Проводити індивідуальну онлайн-роботу з учнями щодо надання 

профілактичної та соціально-педагогічної допомоги. 

Упродовж 2022/2023 навчального року  

3.6. Проводити моніторингові та соціологічні дослідження з питань 

профілактики негативних проявів та насилля серед неповнолітніх і молоді. 

Упродовж 2022/2023 навчального року  

3.7. Провести тренінги з класними керівниками, вихователями щодо 

сучасних форм та методів роботи з дітьми девіантної поведінки.  

Упродовж 2022/2023 навчального року  

3.8. Співпрацювати з  відділення ювенальної превенції Богодухівського 

відділення поліції Валківського ВП ГУНП в Харківські області, службами у 

справах дітей Богодухівської міської ради та Богодухівської РДА з питань 

профілактики та попередження правопорушень, пропаганди здорового 

способу життя, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 

жорстокому поводженню та насильству над дітьми на 2022/2023 навчальний 

рік   
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Упродовж 2022/2023 навчального року 

3.9. Спланувати  роботу  Ради  профілактики   правопорушень  за окремим 

планом  роботи. 

До 01.09.2022 

4. Практичному психологу  Зіньковській Т.К.: 

4.1. Провести тренінги з класними керівниками, вихователями щодо 

сучасних форм та методів роботи з важковиховуваними дітьми.  

                                                               Упродовж 2022/2023 навчального року 

4.2. Посилити профілактичну та психокорекційну онлайн-роботу з учнями, 

які порушують правила поведінки.  

    Упродовж 2022/2023  навчального року 

5. Завідуючій бібліотеки Терещенко Л.П.: 

5.1. Забезпечити наявність у бібліотеці наочних матеріалів, соціальної 

реклами з питань профілактики правопорушень, злочинності та СНІДу, 

захисту прав дитини. 

     Упродовж 2022/2023 навчального року 

5.2. Забезпечити наявність виставки нормативно-правових документів щодо  

профілактики правопорушень, злочинності, захисту прав дитини. 

      Упродовж 2022/2023 навчального року 

5.3. Забезпечити підбірку інформаційно-методичних матеріалів для 

педагогічних працівників з питань профілактично-просвітницької роботи з 

учнями та їхніми батьками. 

      Упродовж 2022/2023 навчального року 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Назаренко С.М. 

 

 

 

 Директор                                                     Олена ХОВАНОВА 
 

 

Назаренко С.М.



З наказом від 01.09.2022 № 103 ознайомлені: 

 

 

Назаренко С.М. 

Сосонний В.М. 

Зіньковська Т.К. 

Терещенко Л.П. 

Могилевська Н.П. 

Черкасова О.В.                                                                        

Бородавка Н.В. 

Тур Л.І. 

Пономаренко О.В. 

Полтавець Т.О  

Сороколат С.М.  

Колісніченко І.М.  

Гарбуз Т.О. 

Івах В.В.  

Васюрчик Т.С.     

Ярошенко О.М. 

Терещенко Л.П.                                     

Рєпка В.Л.                                                                           

Мочалова Л.Є.     

 


