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№27

Про підсумки роботи в 2015 році
навчального закладу щодо попередження
злочинності та правопорушень серед неповнолітніх
та про завдання на 2016 рік
Робота з попередження правопорушень, злочинності та запобігання
бездоглядності серед учнівської молоді в КЗ «ХСШ №3» у 2015 році
здійснювалася відповідно до Указу Президента України від 28.01.2000 №113
«Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.2001
№1071/2001), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010
№ 1911-р «Про схвалення концепції Державної програми профілактики
правопорушень на період до 2015 року», наказів Міністерства освіти і науки
України від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Національної кампанії «Стоп - насильству!» на період до 2015
року», від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і
правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» та від 25.12.2006
№844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання
жорстокому поводженню з дітьми», наказів Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 19.07.2012 № 827 «Про затвердження плану
заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання
торгівлі людьми на період до 2015 року», від 07.08.2012 № 888 «Про
затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на
період до 2015 року», від 21.02.2013 № 176 «Про затвердження плану заходів
щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого
поводження з ними», листа Міністерства освіти і науки України від
13.09.2010 №1/9-623 «Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та
організації профілактичної роботи», листа Міністерства освіти і науки,
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молоді та спорту України від 11.02.2013 №1/9-96 «Щодо профілактичної
роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та
учнівської молоді», рішення IV сесії VI скликання Харківської обласної ради
від 17.02.2011 № 82-VI «Про затвердження Комплексної Програми
профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки», і
проводилася згідно з планами спільних заходів на 2015 рік КЗ «ХСШ №3» зі
cлужбою у справах дітей Московського району Управління служб у справах
дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради,
відділом кримінальної міліції Московського РВ ХМУ ГУМВС України в
Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Московського району міста Харкова, Харківським міським ШВД №2,
наркологічним кабінетом Московського району з попередження
правопорушень,
злочинності,
запобігання
дитячій
бездоглядності,
жорстокому поводженню з дітьми, здійснення правоосвітницької роботи в
закладі освіти з учнями та батьківською громадськістю, роботи з пропаганди
здорового способу життя, попередження наркоманії, токсикоманії та СНІДу.
Педагогічним колективом школи проаналізовано роботу щодо
попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх,
проведену протягом 2015 року: у навчальному закладі працювала Рада з
профілактики правопорушень, проводилися профілактичні рейди «Урок»,
заходи правоосвітньої спрямованості як з учнями (бесіди, виховні години,
брейн-ринги, «круглий стіл» тощо), так із батьками (питання розглядалися на
батьківських зборах), до профілактичної роботи залучалися фахівці районної
прокуратури, ССД, сектору поліції, ЦСССДМ, ШВД №2, районного
наркологічного кабінету, громадської організації «Фонд рятування дітей і
підлітків від наркотиків», у лютому 2015 року проведено Місячник правової
освіти та районний конкурс дитячих малюнків «Стоп – насильству!», у грудні
– заходи в рамках Всеукраїнського тижня права та Тижня протидії торгівлі
людьми, учні школи
відвідували вищі навчальні заклади правової
спрямованості, всі учні школи залучені до гуртової роботи як у шкільних
гуртках, так і в позашкільних установах, до роботи щодо профілактики
попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх було
залучено практичного психолога школи, систематично проводилися
взаємозвірки з метою виявлення дітей, які перебувають на обліку у
наркологічному диспансері, поліції, службі у справах дітей.
Протягом 2015 року дітей девіантної поведінки в школі не було.
Питання
профілактики
правопорушень
серед
неповнолітніх
систематично розглядаються на батьківських зборах, проводяться
профілактичні бесіди для учнів школи з пропаганди здорового способу життя
за участю лектора «Фонду спасіння дітей України від наркотиків»
(Шмаривоз А.В.). Шкільна команда «Юний правознавець» під керівництвом
учителя історії Самофаловою І.Л. посіла І місце у Всеукраїнському турнірі з
правознавства, також учні-переможці турніру юних правознавців провели
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бесіди з учнями 7-8-х класів з попередження злочинності та роз`яснення
чинного законодавства щодо правової відповідальності неповнолітніх.
Профілактичною роботою були охоплені всі учні КЗ «ХСШ №3». Під
час проведення профілактичних бесід були обговорені питання необхідності
здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, заборони
самовільних уходів з дому, профілактики насильства серед школярів в їхніх
родинах, заборони пропусків уроків без поважних причин та відвідування
залів ігрових автоматів під час навчально-виховного процесу,
відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, профілактики
шкідливих звичок у школярів, кримінальної відповідальності неповнолітніх
за скоєння злочинів, а також відповідальність неповнолітніх за
тютюнопаління, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв.
Упродовж 2015 року здійснювалися організаційні заходи з профілактики
злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів, а саме:
- питання розглядалося на засіданнях педагогічної ради та засіданнях
методичного об’єднання класних керівників;
- проведення правоосвітницької роботи тощо розглядалися на нарадах
при директорові, на засіданнях методичних об’єднань класних керівників на
засіданнях шкільного методичного об’єднання вчителів історії та
правознавства.
Слід зазначити, що в КЗ «ХСШ №3» працює Рада профілактики
правопорушень, склад якої затверджено наказом по школі від 28.08.2015
№136, розроблено, затверджено та розпочато реалізацію плану роботи Ради
на 2015/2016 навчальний рік, проведено в 4 кварталі 2015 року 4 засідання.
Станом на кінець 2015 року на внутрішньошкільному обліку в КЗ «ХСШ
№3» учнів девіантноі поведінки немає.
Здійснено звірку неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи
диспансерному обліку в медичних установах району за вживання
алкогольних, психотропних та наркотичних речовин (на підставі відповідних
листів обласного наркологічного диспансеру). Так, на обліку в районному
наркологічному кабінеті учнів школи немає (підстава: лист Департаменту
освіти Харківської міської ради від 27.07.2015 № 1875/02-20/15 «Про перелік
навчальних закладів, де навчаються неповнолітні, які перебувають під
наркологічним наглядом» щодо учнів, які перебувають на обліку в обласному
наркологічному диспансері станом на 01.07.2015 року).
Згідно з листом управління освіти адміністрації Московського району
Харківської міської ради від 01.12.2015 №4271/01-36/15 зі списками учнів,
які перебувають на обліку у Московському секторі поліції (м. Харків)
Головного управління Національної поліції в Харківській області, актом
взаємозвірки між УО АМР ХМР та у Московським відділом поліції (м.
Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області від
01.12.2015 року, на обліку у районному відділі кримінальної міліції у справах
дітей станом на грудень 2015 року учнів школи немає.
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До КЗ «ХСШ №3» упродовж 2015 року інформація про скоєння злочинів
чи правопорушень не надходила.
Але криміногенна ситуація в країні вимагає продовження цілеспрямованої
системної роботи щодо профілактики негативних проявів серед учнів закладу
освіти.
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Слізченко І.М.:
1.1.Проаналізувати стан виконання навчальним закладом заходів,
передбачених планом спільної роботи навчального закладу з ССД, сектором
поліції, ЦСССДМ, ШВД №2 з попередження злочинності, запобігання
дитячій бездоглядності, формуванню здорового способу життя за 2015 рік,
вжити заходи щодо активізації роботи школи з питань профілактики
правопорушень.
До 01.02.2016
1.2.Взяти під постійний контроль питання своєчасного інформування ССД,
відділу поліції про учнів, які не відвідують навчальні заняття без поважних
причин або не охоплені навчанням, притягнення до відповідальності батьків,
які не займаються вихованням дітей, виявлення та постановки на облік родин
з дітьми, у яких батьки схильні до вживання алкогольних напоїв та
наркотичних речовин, вчинення насильства у сім’ї.
Упродовж 2016 року
1.3.Забезпечити своєчасне:
1.3.1.Надання відповідних статистичних та аналітичних звітів до управління
освіти.
Щоквартально: до 10 березня, червня, вересня, грудня
1.3.2.Інформування
районного
управління
освіти
про
випадки
правопорушень та злочинів, які скоєні учнями, насильства серед школярів та
над ними в їх родинах.
Негайно після отримання інформації учнів
або від правоохоронних органів
1.4.Забезпечити реалізацію заходів, передбачених планами спільної роботи
управління освіти та навчального закладу зі службою у справах дітей,
сектором поліції, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Московського району, ШВД №2, наркологічним кабінетом на 2016 рік.
Протягом 2016 року
1.5.Проводити профілактичну роботу з учнями щодо недопущення пропусків
уроків без поважних причин, порушення статуту закладу, вчинення
антигромадських дій, вживання наркотичних засобів чи спиртних напоїв.
Протягом 2016 року
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1.6.Продовжити практику щомісячного обговорення на засіданнях шкільної
Ради з профілактики правопорушень роботи з попередження підліткової
злочинності, дитячого алкоголізму та інших негативних явищ у молодіжному
середовищі, залучати до участі у засіданнях фахівців ССД та сектором
поліції.
Протягом 2016 року
1.7.Посилити співпрацю з працівниками поліції та інших правоохоронних
органів, співробітниками вищих навчальних закладів з питань правової
освіти, залучати до правороз`яснювальної роботи з учнями батьків, які мають
юридичну освіту.
Протягом 2016 року
1.8.Організувати екскурсії школярів до музею у Московському РВ ХМУ
ГУМВС України в Харківській області, музею історії харківської міліції,
Курязької виправної колонії № 210.
Протягом 2016 року
1.9.Обмежити доступ учнів з комп’ютерів навчального закладу до Інтернетресурсів забороненого змісту.
Протягом 2016 року
1.10.Вжити заходів щодо підвищення рівня психолого-педагогічного
супроводу дітей та підлітків з «групи ризику».
Протягом 2016 року
1.11.Організувати в закладі вивчення та поширення передового
педагогічного досвіду з питань попередження дитячої та підліткової
злочинності.
Протягом 2016 року
1.12.Вжити дієвих заходів щодо запобігання бійкам у навчальному закладі,
забезпечити виявлення та ліквідацію латентних форм застосування
насильства в учнівському середовищі.
Протягом 2016 року
1.13.Оновити куточки правової освіти, поповнити наочністю кабінети
правознавства.
До 01.02.2016
1.14.Провести рейди «Стоп – тютюнопалінню!» із залученням членів
шкільної Ради з профілактики правопорушень з метою запобігання
тютюнопаління школярів на території навчального закладу.
Щомісячно протягом 2016 року
1.15.Виявляти суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію
алкогольних напоїв та тютюнових виробів поблизу навчального закладу,
інформувати про них районне управління освіти та правоохоронні органи.
Протягом 2016 року
1.16.Обмежити доступ на територію навчального закладу осіб, які не задіяні
в проведенні навчально-виховного процесу.
Постійно

6

1.17.Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщення
вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу життю
і здоров’ю дітей і працівників.
Протягом 2016 року
1.18.Оновити інформацію, розміщену на стендах у навчальному закладі, про
працівників правоохоронних органів, закріплених за закладами.
До 01.02.2016
2.Вчителю інформатики Кальчевій Ю.С. розмістити цей наказ на сайті
КЗ «ХСШ №3».
До 01.02.2016
3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
з навчально-виховної роботи Слізченко І.М.

Директор КЗ «ХСШ №3»

З наказом ознайомлені:
Слізченко І.М. ________
Кальчева Ю.С . ________

В.І. Косміна

