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ПЛАН 

організації спільної роботи КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142 еколого – економічного 

профілю», управління патрульної поліції в м. Дніпрі, Дніпровського ВП 

ГУНП в Дніпропетровській області  

 з питань профілактики адміністративних та 

кримінальних правопорушень дітей та учнівської молоді, запобігання дитячій 

бездоглядності, вдосконалення форм і методів правового виховання 

на 2018/2019 навчальний рік 

м.Дніпро, 2018 



з/п Заходи Термін виконання Відповідальні Контроль 

виконання 

1 Забезпечення обміну інформацією про дітей, які вчинили 

правопорушення, стоять на внутрішньошкільному профілактичному 

контролі або опинились в складних життєвих обставинах з метою 

попередження вчинення неповнолітніми кримінальних та 

адміністративних правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності 

Щоквартально Працівник сектору 

молодіжної превенції, 

педагог-організатор. 

 

2 Проведення профілактичних інформаційно-просвітницьких заходів 

щодо: попередження вчинення правопорушень учнями: 

- запобігання потрапляння дітей у небезпечні для їх життя і 

здоров’я ситуації; 

- пропаганди здорового способу життя, надання першої 

домедичної допомоги; 

         -   актуалізації знань щодо взаємин поліції і суспільства, тощо 

Щомісячно Працівник сектору 

молодіжної превенції, 

працівник патрульної 

поліції, практичний 

психолог 

 

3 Проведення заходів щодо раннього виявлення сімей, в яких не 

створено належних умов утримання та виховання дітей з метою 

здійснення подальшого соціального інспектування та супроводу таких 

сімей (за особистою заявою сім’ї), надання їм комплексної допомоги 

та ведення обліку дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах: 

- батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 

- зазнали насильство в сім’ї; 

- систематично самовільно залишають місце мешкання та 

навчання. 

Постійно Педагог-організатор, класні 

керівники 1-11 класів, 

працівник сектору 

молодіжної превенції. 

 

4 Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення фактів 

проявів нетерпимості до представників інших рас, національностей та 

релігій. Своєчасне запобігання скоєнню неповнолітніми 

правопорушень на ґрунті екстремізму та расизму, а також 

недопущення використання дітей в антигромадських масових заходах. 

Постійно Працівник сектору 

молодіжної превенції,  

практичний психолог. 

 

5 Проведення роботи щодо залучення дітей, які перебувають на 

внутрішньошкільному обліку, як схильні до правопорушень, до участі 

в гуртках, спортивних секціях школи або клубах позашкільної роботи 

з дітьми за місцем мешкання. 

Постійно Заступник директора з 

виховної роботи, працівник 

сектору молодіжної 

превенції, практичний 

психолог 

 

6 Сприяння в організації навчання правил дорожнього руху, 

прищепленні дітям необхідних навичок безпечної поведінки на 

вулицях і дорогах. Проведення профілактичних бесід, лекцій, 

вікторин, демонстрація тематичних відеосюжетів, інших заходів щодо 

Вересень2018, 

травень2018 

Працівник патрульної 

поліції, заступник 

директора з виховної 

роботи, практичний 

 



попередження травмування дітей в автопригодах. психолог 

7 Залучення до проведення профілактичних заходів (у рамках тижнів 

безпеки) з метою попередження дитячого травматизму та 

прищеплення учням навичок поводження на вулиці та основ Правил 

дорожнього руху  

Постійно Працівник патрульної 

поліції, заступник 

директора з виховної 

роботи, педагог-організатор 

 

8 Проведення профілактичних заходів щодо упередження вживання 

наркотичних та токсичних засобів, алкогольних напоїв серед 

неповнолітніх. 

За окремим графіком Працівник сектору 

молодіжної превенції,  

лікар-нарколог, педагог-

організатор. 

 

9 Індивідуальна профілактична та виховна робота з дітьми облікової 

категорії за місцем проживання та навчання. 

Щоквартально Працівник сектору 

молодіжної превенції, 

педагог-організатор. 

 

10 Проведення правоосвітньої роботи з учнями в навчальному закладі за  

темами «Адміністративна та кримінальна відповідальність 

неповнолітніх», «Права дитини», «Про попередження насильства в 

учнівському середовищі», цикл тематичних лекцій щодо здорового 

способу життя. 

Щоквартально за 

окремим графіком 

Працівник сектору 

молодіжної превенції, 

педагог-організатор. 

 

11 Залучення до проведення батьківських зборів та засідань 

«Батьківського клубу».  

Щоквартально за 

окремим графіком 

Педагог-організатор, 

працівник сектору 

молодіжної превенції, 

патрульна служба, лікар-

нарколог. 

 

12 Проведення Всеукраїнського рейду «Урок» з метою виявлення дітей 

шкільного віку, які не навчаються, для подальшої реалізації їх права 

на освіту. 

Вересень-жовтень 2018 

р. 

Педагог-організатор. 

працівник сектору 

молодіжної превенції, 

 

13 Залучення до міських профілактичних інтелектуально-виховних 

заходів: 

       вікторини, соціально-пізнавальні ігри, квести, творчі конкурси у 

рамках акції «16 днів проти насильства та жорстокості»; 

      конкурс малюнків та постерів серед дітей та учнівської молоді 

«Ми проти насильства і жорстокості» 

Листопад- грудень 2018 

Квітень 2019 

Травень 2019 

Заступник директора, 

педагог-організатор, 

працівник сектору 

молодіжної превенції,  

працівники парульної 

служби. 

 

14 Проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці» з метою виявлення 

дітей, які самовільно залишили сім’ю та бродяжать. 

За окремим графіком Працівник сектору 

молодіжної превенції,  

педагог-організатор. 

 

15 Проведення анкетування учнів школи з метою виявлення фактів 

вчинення насильства над дітьми в сім’ї та поза її межами, виявлення 

причин, які спонукають дітей до вживання наркотичних, токсичних 

речовин, алкоголю та тютюнових виробів. Узагальнення отриманої 

За окремим графіком Працівник сектору 

молодіжної превенції 

педагог-організатор. 

 



інформації та врахування її в профілактичній роботі. 

16 Проведення індивідуальної профілактично-виховної роботи з учнями, 

які потребують посиленої педагогічної уваги, участь у проведенні 

координаційних нарад, засідань Ради профілактики  

За окремим графіком Заступник директора з 

виховної роботи, педагог-

організатор, працівник 

сектору молодіжної 

превенції,  класні керівники 

 

17 Надання практичної допомоги у працевлаштуванні учнів 9, 11 класів, 

які перебувають на внутрішньошкільному профілактичному обліку та 

схильні до правопорушень, злочинів, здійснення контролю за 

навчанням або трудовою діяльністю за місцем навчання, роботи. 

Постійно Педагог-організатор, 

працівник сектору 

молодіжної превенції. 

 

18 Організація та контроль зайнятості учнів, щодо їх безпечного 

відпочинку під час канікул, у таборах з денним перебуванням, 

запобігання вчинення ними і стосовно них правопорушень, 

профілактики бездоглядності та інших негативних явищ у дитячому 

середовищі 

Жовтень, грудень 2018, 

січень, березень, 

червень, липень, 

серпень 2019 р. 

Заступник директора з 

виховної роботи, педагог-

організатор, працівник 

сектору молодіжної 

превенції. 

 

 

 


