
                                                                                                                                            

План заходів у НВК №34 

щодо превентивно-профілактичної роботи з попередження злочинності й 

правопорушень серед учнів на 2017/2018 н.р. 
 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Проаналізувати стан злочинності та правопорушень 

серед неповнолітніх за 2017/2018н.р. Вивчити 

причини вчинення ними злочинів.  

до 25.12.2017р. Адміністрація НВК 

2. Організувати та провести тематичні батьківські 

збори з питань консультативної допомоги у 

вирішенні виховних проблем, ефективної взаємодії з 

дітьми та подолання проявів девіантної поведінки 

дітей.  

Протягом 

навчального 

року 

Психолог, соціальний 

педагог 

3. Здійснювати системний моніторинг дітей, що скоїли 

злочин, стоять на обліку, дітей неохоплених повною 

загальною середньою освітою. 

Постійно, 

щомісяця 

Психолог, соціальний 

педагог 

4. Готувати матеріали до засідань М/О класних 

керівників, Ради профілактики, педагогічних 

всеобучів та упорядковувати відповідно до вимог 

Упродовж 

року 

Заступники директорів з 

виховної роботи 

5. Вивчити стан роботи практичних психологів і 

соціальних педагогів з профілактики правопорушень 

та злочинності серед учнівської молоді. 

січень - 

березень 

Заступники директорів з 

виховної роботи 

6. Організувати проведення профілактичних заходів 

щодо попередження конфліктних ситуацій, інтернет 

залежностей та різного роду девіацій 

з 01.12.2017р. 

та протягом 

року 

практичні психологи та 

соціальні педагоги 

7. Розробити окремий план заходів щодо профілактики 

та раннього виявлення правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді 

з 01.12.2017р 

протягом року 

практичні психологи та 

соціальні педагоги 

8. Розробити систему заходів превентивно-

профілактичної  роботи з попередження злочинності, 

правопорушень, бездоглядності 

з 01.12.2017р 

протягом року 

практичні психологи та 

соціальні педагоги, 

заступники директорів з 

виховної  роботи 

9. Використовувати комплекс методик (4-7) щодо 

здійснення психологічного супроводу учнів, що 

знаходяться на внутрішкільному обліку або взяття їх 

на облік 

з 01.12.2017р 

постійно 

практичні психологи та 

соціальні педагоги 

10. В рамках проведення Всеукраїнського рейду «Урок» 

виявляти та повертати до навчання дітей шкільного 

віку, які не відвідують школу, надавати дітям, які 

перебувають на обліку служб у справах дітей як такі, 

що опинились у складних життєвих обставинах, 

допомогу у придбанні шкільного обладнання 

Постійно практичні психологи та 

соціальні педагоги, 

заступники директорів з 

виховної  роботи 

11. Брати участь у спільних засіданнях Координаційної 

ради, нарадах, семінарах, тренінгах з питань 

соціального захисту дітей, попередження 

бездоглядності, жебракування, правопорушень серед 

неповнолітніх 

Постійно практичні психологи та 

соціальні педагоги, 

заступники директорів з 

виховної  роботи 

 

 

 


