
План роботи  

Ради профілактики та попередження правопорушень  

на 2017/2018 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

 

Дата 

 

Зміст роботи 

 

Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. Вересень 1. Про підсумки роботи Ради 

профілактики за попередній 

навчальний рік. 

2. Про затвердження плану роботи 

Ради профілактики на 2017/ 

2018н.р. 

3. Про планування заходів щодо 

профілактики дитячої 

бездоглядності та правопорушень, 

правової та психологічної 

підтримки дітей, які потрапили у 

складні соціальні умови. 

Голова Ради 

Верхова В.Ю. 

Голова Ради 

Верхова В.Ю. 

 

Практичний 

психолог 

Горбатко А.О.,  

класні керівники 

 

 

2. Жовтень 

 

1. Про аналіз вивчення інтересів,  

нахилів та здібностей учнів, які 

перебувають на обліку. 

2. Про відвідування школи учнями 

(пропуски без причини). 

3. Про залучення органів 

учнівського самоврядування до 

профілактичної роботи. 

 4. Про облік дітей, схильних до 

правопорушень. 

Практичний 

психолог 

Горбатко А.О  

 

Класні керівники  

Педагог-

організатор 

Бабенко Н.С. 

Практичний 

психолог 

Горбатко А.О  

 

3. Листопад 1. Про проведення індивідуальної 

роботи з дітьми з неблагополучних 

сімей. 
2. Про проведення заходів щодо 
виявлення ознак вживання учнями 
алкоголю, тютюну, наркотиків. 

3. Про аналіз ведення щоденників 
психолого-педагогічних 

спостережень за учнями 
відповідних категорій. 

Практичний. 

психолог 

Горбатко А.О., 

Члени наркопосту 

 

Практичний 

психолог 

Горбатко А.О. 

 

 

4. Грудень 1. Про дотримання прав дитини в Практичний  



навчальному закладі. 

 

2. Про проведення години 

спілкування, години довіри на тему 

«Твоє життя – твій вибір». 

 

3. Про аналіз роботи педагогічного 

колективу школи щодо 

профілактики правопорушень та 

злочинності за І семестр 2017 / 2018 

навчального року. 

4. Про розгляд особистих справ 

учнів, які мають низький рівень 

навчальних досягнень. 

психолог 

Горбатко А.О. 

Педагог-

організатор 

Бабенко Н.С., 

класні керівники 

Заступник 

директора школи  

з НВР  

Савенко Н.В. 

5. Лютий 1. Про профілактичну роботу з 

дітьми, які схильні до пропусків 

навчальних занять. 

2. Про коригування банку даних про 

дітей, які потребують особливого 

контролю. 

3. Про профілактичну роботу з 

порушниками режиму школи. 

Практичний 

психолог 

Горбатко А.О. 

Заступник 

директора школи  

з НВР  

Савенко Н.В. 

Педагог-

організатор 

Бабенко Н.С. 

 

6. Березень 

 

1. Про результати проведення 

загальношкільних рейдів по 

виявленню порушень режиму 

роботи школи (разом з органами 

шкільного парламенту). 

2. Про роботу Ради за січень-лютий. 

Педагог-

організатор 

Бабенко Н.С. 

 

 

 

Заступник 

директора школи 

з НВР  

Савенко Н.В. 

 

7. Квітень 

 

1. Про аналіз роботи класних 

керівників з учнями та сім’ями, які 

потребують корекційного 

педагогічного впливу. 

2. Про стан роботи класних 

керівників щодо зміцнення 

дисципліни та профілактики 

правопорушень.  

Сагер Т.Б., 

керівник МО 

класних 

керівників 

 

Класні керівники 

 

 

 

8. Травень 

 

1. Про підсумок роботи Ради за 

2017/ 2018 навчальний рік. 

 

Заступник 

директора школи 

з НВР  

 



 

2. Про перспективне планування, 

робота над удосконаленням форм і 

методів діяльності Ради 

профілактики. 

3. Про організацію літнього 

відпочинку учнів «групи ризику». 

Савенко Н.В. 

Голова Ради  

Верхова В.Ю. 

 

 

 

Практичний 

психолог 

Горбатко А.О. 

 

 

 

Заступник директора школи з НВР                                Н.В.Савенко 

 

 


