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Про підсумки профілактичної роботи  

в закладах загальної середньої освіти                                

з попередження правопорушень та злочинів  

в учнівському середовищі за І півріччя 

2021року 

 

 

Робота закладів освіти району з питань попередження правопорушень               

та злочинів серед неповнолітніх здійснювалась на виконання законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,     

Указу Президента України від 28.01.2000 № 113 «Про додаткові заходи                  

щодо запобігання дитячій бездоглядності» (зі змінами і доповненнями, 

внесеними Указом Президента України від 13.11.2001 №1071/2001); постанови 

КМУ від 30.05.2018 №453 «Про затвердження Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»               

на період до 2021 року»; листів Міністерства освіти і науки України  

від 27.06.2019 № 1-9/414 “Про створення безпечного освітнього середовища  

та формування в дітей  та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок  

у 2020/2021 навчальному році”, Комплексної програми розвитку освіти               

м. Харкова на 2018-2022 роки. 

З метою організації якісної роботи з даного питання Управлінням освіти 

спільно з сектором ювенальної превенції Індустріального відділу поліції                        

та службою  у справах дітей по Індустріальному району були проведені виїзні 

районні ради з профілактики злочинності (за затвердженими графіками). 

      Питання профілактики злочинності розглядалися на нарадах заступників 

директорів, які опікуються виховним процесом, та на нарадах координаційних 

рад з профілактики злочинності закладів загальної середньої освіти.  

        У закладах загальної середньої освіти систематично проводилась робота   

з організації дозвілля, відпочинку учнів, залучення їх до спортивних заходів            

та змагань різних рівнів. За узгодженими графіками проводилися спільні заходи 

http://www.kharkivosvita.net.ua/files/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D.pdf
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профілактично-виховної роботи зі службами району та міста щодо  

недопущення вчинення злочинів, попередження вживання наркотичних та 

психотропних речовин та формування здорового способу життя. У всіх закладах 

освіти створені куточки з правової освіти, працювали батьківські лекторії  

з правової освіти, проходили виставки літератури у шкільних бібліотеках на 

правову тематику.     

У закладах загальної середньої освіти правове виховання учнів 

здійснювалось як на уроках правознавства, так і на виховних годинах класними 

керівниками (4-й тиждень кожного місяця). Активно працювали правові 

осередки на базах дитячих шкільних організацій учнівського самоврядування. 

В усіх закладах загальної середньої освіти на громадських засадах діяв гурток 

«Юні друзі поліції», викладалися правові факультативи і спецкурси. 

З метою розвитку творчого, інтелектуального, духовного та фізичного 

розвитку дітей у вільний від навчання час у 2020/2021 навчальному році 

гуртковою роботою було охоплено 19598 учнів (2019/2020 – 18536 учнів, 

2018/2019 – 19117 учнів, 2017/2018 – 16508 учнів).  

Загальна кількість учнів шкіл району, охоплених позашкільною освітою,  

складає  138,7 %, враховуючи можливість відвідування одним учнем декількох 

гуртків одночасно. З них: 52% відвідують гуртки, що організовані загально, 

15% – відвідують заклади позашкільної освіти району, 13% – закладів 

позашкільної освіти міста чи області, 8% – клуби за місцем проживання,  

2% – музичні школи,10 % – інші заклади позашкільної освіти. 

У всіх закладах загальної середньої освіти створена база даних дітей 

девіантної поведінки, яка щомісяця оновлюється. Всі учні даної категорії 100% 

охоплені позашкільною освітою.  

Станом на 01.06.2021 32 учня  (22 учні ЗЗСО та 10 вихованців ЗДО) 

закладів освіти району перебувають на обліку у ССД як такі, що опинилися  

у складних життєвих обставинах: ЗЗСО №№ 40(2), 70(1), 71(1), 75(1), 88(3), 

104(4),  118(2), 155(3), 157(3), 168(2); ЗДО №№93(1), 272(1), 280(1), 378(2),  

407(1), 453(2), 457(2).  

Станом на 01.06.2021  на внутришньошкільному обліку знаходився 1 учень 

ЗЗСО №75(1), якого залучено до проведення загальношкільних та класних 

заходів. 

Інформації щодо постановки на облік до сектору ювенальної превенції 

учнів ЗЗСО району у 2021 році до Управління освіти   не надходило. 

Протягом останніх 6  років на  профілактичному обліку у наркологічному 

диспансері за вживання алкогольних та токсичних речовин учнів не значиться, 

що є результатом посиленої роботи з профілактики вживання алкогольних, 

наркотичних та психотропних речових в закладах освіти району. 

В закладах освіти соціальні педагоги ведуть роботу з учнями, схильними 

до проявів девіантної поведінки  за індивідуальними робочими планами.  

У ЗЗСО здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять. Систематично аналізуються причини пропусків учнями уроків. 

Пропуски через хворобу підтверджуються лікарняними довідками, з поважної 

причини – заявами батьків, у випадках пропусків без поважної причини                     
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або несвоєчасного надання документів проводиться індивідуальна 

роз’яснювальна робота з учнями та батьками, що підтверджується актами                         

та протоколами. 

Знижається кількість учнів ЗЗСО, які не відвідують навчальні заняття без 

поважної причини, що свідчить про якісну роботу закладів освіти в цьому 

напрямку.  

За І півріччя 2021 року зафіксовано пропуски без поважних причин            

1 учнем ХСШ №155. У 2019 році 16 учнів не відвідували заняття без поважних 

причин: ЗЗСО №№15(1), 40(5), 85(1), 88(1), 104(1), 113(6), 118(1). У 2018 році – 

6 учнів (ЗЗСО №№40(1), 71(2), 113(1), 118(1), 157(1)).  

Управлінням освіти проводиться облік відвідування учнями навчальних 

занять, складений алгоритм невідкладних дій адміністрацій закладів освіти 

щодо розшуку учнів (вихованців), які самовільно залишили домівку. 

За окремим графіком інспектори Управління патрульної поліції                          

у м. Харкові Департаменту патрульної поліції в рамках проєкту «Шкільний 

офіцер поліції» проводили інтерактивні бесіди з учнями закладів освіти району. 

Під час карантину заходи проводилися дистанційно. 

Організовано виконання плану заходів з реалізації Стратегії державної 

політики щодо наркотиків. В кожному закладі загальної середньої освіти 

розроблено плани роботи щодо профілактики наркотичної та інших видів 

залежності серед учнів.                  

Напередодні Міжнародного дня боротьби проти зловживання наркотиками 

в ЗЗСО Індустріального району проведено акцію «Цінуй життя». Акція 

спрямована на підкреслення цінності  людського життя  та попередження 

вживання психотропних і наркотичних речовин. Результатом акції стало 

створення фільму з однойменною назвою для подальшого використання 

закладами освіти під час виховного процесу та попередження профілактики 

правопорушень. 

Протягом 2020/2021 навчального року проведено ряд тематичних заходів 

(виховні години, конкурси, бесіди тощо), спрямованих на протидію булінгу, 

виховання міжнаціональної поваги  й  нетерпимого  ставлення  до  проявів 

расизму та ксенофобії, з питань профілактики правопорушень, вживання 

спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин.  

Усі проведені заходи, зустрічі та бесіди з представниками правоохоронних 

органів району, державних і громадських організацій, які опікуються правовою 

культурою учнів, були спрямовані на формування у дітей правильної правової 

орієнтації і шанобливого ставлення до законів та правоохоронних органів. 

Система роботи щодо попередження злочинності та правопорушень  

серед учнів закладів освіти поєднуються як із системою національного-

патріотичного, громадянського виховання, так і системою всієї виховної роботи 

в цілому.  
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 На підставі вищезазначеного 
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати роботу з правового виховання та профілактики злочинних 

проявів в учнівському середовищі задовільною. 

2. Методисту МЦ Управління освіти Ламінській Н.О. проінформувати  

заступників керівників, які опікуються виховним процесом, про стан 

профілактичної роботи   у закладах  загальної середньої  з попередження 

правопорушень та злочинів серед неповнолітніх. 

Серпень 2021 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

3.1.Проаналізувати інформацію про стан профілактичної роботи                                

у закладах освіти з попередження правопорушень та злочинів                            

серед неповнолітніх за 2021 року. 

Протягом серпня 2021 

3.2. Продовжити роботу з правового виховання та профілактики злочинних 

проявів в учнівському середовищі. 

Упродовж року 

3.3. Оновлювати банк даних учнів, які перебувають на внутрішкільному 

обліку, на обліку в ССД та СЮП. Своєчасно повідомляти Управління освіти 

про учнів, яких було поставлено та знято з обліку. 

Постійно 

3.4. Тримати на контролі питання 100% залучення дітей девіантної 

поведінки до навчання та охоплення їх гуртковою роботою у позаурочний час. 

Постійно 

3.5. Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. 

Постійно 

4. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.С. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До  01.07.2021 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти                                                    О.Л. ЗБИЦЬКА 
 

З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата ознайомлення 

1.  Заступник начальника Управління освіти Грицун Н.О.   

2.  Головний спеціаліст Управління освіти Паламар Д.С.   

3.  Методист МЦ Управління освіти Ламінська Н.О.   
 

Ламінська           Грицун 


