ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 140

15.06.2012
Про роботу педагогічного колективу
щодо профілактики негативних явищ
у 2011/2012 навчальному році

На виконання Комплексного плану спільних дій на 2011 рік щодо
попередження негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень,
дитячої злочинності, безпритульності та бездоглядності, пияцтва та
наркоманії),

Комплексної

програми

Харківській

області,

профілактики

ВІЛ-інфекції,

профілактики

Загальнодержавної
лікування,

правопорушень

програми

догляду

та

у

забезпечення

підтримки

ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД, відповідно до річного плану роботи школи на
2011/2012 навчальний рік у школі-інтернаті проводилась відповідна робота
щодо профілактики негативних явищ у дитячому середовищі.
Спільно з Чугуївською ССД, Чугуївським районним ЦСССДМ,
відділом КМСД Чугуївського РВГУМВС України було складено комплексні
заходи на 2011/2012 навчальний рік щодо профілактики негативних явищ у
дитячому середовищі; розроблено План заходів по школі щодо формування
основ здорового способу життя, профілактики наркоманії, токсикоманії,
запобігання

захворюванням

на

СНІД

серед

учнівської

молоді,

що

затверджені директором школи-інтернату 11.08.2011.
Правовиховна та профілактична діяльність школи була спрямована на
правову освіту учнів та батьків і попередження негативних явищ серед учнів.
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З цією метою у грудні проведено тиждень права до Дня прав людини «Знай
свої права, виконуй свої обов’язки», в рамках якого проведені виховні години
на правову тематику, організовано зустріч зі спеціалістом ВКМСН, відбулося
засідання клубу «Право і закон» з питань профілактики проявів ксенофобії,
расової та етнічної дискримінації.
Протягом року за планом проводились тренінги соціальним педагогом у
рамках мікропроекту «Кроки до самостійного життя» та за програмою
«Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку життєвих навичок»,
практичним психологом у рамках програми «Рівний-рівному», профілактичні
бесіди шкільним лікарем .
На формування здорового способу життя були спрямовані тиждень
здоров’я, фізкультури і спорту «Здоровим будь!» (12.09.2011-16.09.2011),
свято «Козацькі розваги» (14.10.2011), тиждень основ здоров’я (14.11.201118.11.2011), тиждень «Скажемо СНІДу – НІ!» (28.11.2011-02.12.2011),
військово-спортивні змагання до Дня Збройних Сил України (06.12.2011),
тиждень здоров’я «Будемо

здорові» до

Всесвітнього

дня

здоров’я

(02.04.2012-06.04.2012), змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу,
міні-футболу.
З метою профілактики негативних явищ у дитячому середовищі були
проведені такі профілактичні бесіди з учнями:
-

«Поняття «крадіжка», «пограбування», «розбій». Відповідальність за
скоєння цих злочинів» (14.10.2011, начальник ВКМСН Чугуївської
РВГУМВС майор міліції Чміль О.С.);

-

«Протидія проявам ксенофобії та расизму» (04.11.2011, начальник
ВКМСН Чугуївської РВГУМВС майор міліції Чміль О.С.);

-

«ВІЧ. СНІД. Наркотики» (14.11.2011, представники Міжнародної
організації «Слово Життя»);

-

«Ситуація з ВІЛ/СНІД в Україні. Як запобігти ВІЛ-інфікуванню»
(01.12.2011, спеціалісти Чугуївського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді);
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-

«Правопорушення – шлях до злочину» (09.12.2011, спеціаліст
РВКМСН Ладика А.В.);

-

«Дотримання правил поведінки під час святкування новорічних
свят» (23.12.2011, начальник ВКМСН Чугуївської РВГУМВС майор
міліції Чміль О.С.);

-

«Вживання наркогенних засобів – злочин. Законодавство України
про наркотики» (16.01.2012, спеціаліст РВКМСН Ладика А.В.);

-

«Адміністративна відповідальність неповнолітніх за вживання
алкогольних напоїв, тютюну. Бродяжництво серед неповнолітніх»
(17.02.2012, начальник ВКМСН Чугуївської РВГУМВС майор
міліції Чміль О.С.);

-

«Наслідки міжрасової та міжетнічної непримиримості» ( 17.02.2012,
інструктор з інформування населення щодо запобігання порушень
громадянської поведінки Свинаренко А.В.);

-

«Зловживання

алкоголю

та

тютюну»

(23.03.2012,

спеціаліст

РВКМСН Ладика А.В.);
-

«Правова відповідальність неповнолітніх за ст.ст. 173, 178, 179, 187
КоАП» (23.03.2012, інструктор з інформування населення щодо
запобігання порушень громадянської поведінки Свинаренко А.В.);

-

«Профілактика злочинності» (09.04.2012, спеціаліст РВКМСН
Ладика А.В.);

-

індивідуальні бесіди з учнями, що порушують правила для учнів
(10.04.2012, інструктор з інформування населення щодо запобігання
порушень громадянської поведінки Свинаренко А.В.);

-

«Здоровий спосіб життя», «Конвенція ООН про права дитини»
(01.06.2012; директор районного ЦСССДМ Рябініна І.В., начальник
Чугуївського відділу кримінальної міліції Коваленко С.А.).
В рамках роботи батьківського лекторію були проведені лекції для

батьків, про що є відповідні записи у протоколах батьківських зборів:
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-

«Батьки й мати – найперші вихователі. Правові аспекти проблеми»
(09.09.2011, заступник директора по виховній роботі Степанова
О.М.);

-

«Життєві

цінності

підлітків.

Причини

ранньої

злочинності»

(18.11.2011, соціальний педагог Кащавцев К.К.);
-

диспут «Поведінка і моральна свідомість підлітків» (23.03.2012,
вихователь Болотна О.О.);

- «Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей» (23.03.2012,
шкільний лікар Волох Л.Л.).
Під час проведення методичного тижня «Виховуємо у співдружності з
родиною» керівником методичного об’єднання вихователів та класних
керівників Калтухчан О.Б. були проведені ігри-комунікації «Педагог і батьки
учня девіантної поведінки» з вихователями та класними керівниками 5-10
класів.
Правове виховання учнів здійснювалося на уроках правознавства в 9
класі, виховних годинах класними керівниками 1-10-х класів.
Питанням виховної роботи щодо профілактики негативних явищ серед
учнів надається належна увага адміністрацією школи. Так, протягом
2011/20112 навчального року на нарадах при директорі були розглянуті і
проаналізовані такі питання з попередження негативних явищ серед учнів:
№
Тема
за/п
1 Підсумки працевлаштування випускників 9,
11 класів
2 Робота педколективу щодо контролю за
відвідуванням учнями навчальних занять
3 Система роботи з дітьми «групи ризику»
4 Стан реалізації Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
5 Стан виконання Комплексної програми
профілактики правопорушень
6 Подальше працевлаштування випускників
пільгового контингенту
7 Стан роботи щодо профілактики негативних

№ протоколу

Дата

1

28.09.11

3

26.10.11

3

26.10.11

4

30.11.11

8

21.03.12

9

20.04.12

10

16.05.2012

5
проявів серед учнів
Рішенням наради при директорові від 26.10.2011 на внутрішньошкільний облік була поставлена учениця 9 класу Чепусова Валентина, за нею
закріплено громадського вихователя (класного керівника), який проводить
індивідуальну роботу; соціальним педагогом заведена індивідуальна картка,
ведеться робота психолога. Протягом навчального року з Валентиною була
проведена така робота:
- відвідування сім'ї класним керівником, соціальним педагогом, вихователем
(складено акти відвідування);
- бесіди з опікуном (бабусею);
- складено план індивідуальної профілактично-виховної роботи на 2011/2012
навчальний рік;
- листи до служби у справах дітей Чугуївської міської ради про стан
утримання, виховання та навчання Валентини;
- лист від 16.12.2011 № 1087 до відділу кримінальної міліції м.Чугуїва з
проханням притягнути опікуна бабусю до відповідальності.
- лист від 16.12.2011 № 1089. начальнику відділу освіти з проханням сприяти
зарахуванню вихованки до попереднього учбового закладу;
- лист від 16.12.2011 № 1088 голові виконкому комісії з питань захисту прав
дітей з щодо надання інформації про стан утримання вихованки.
У школі працює дитяча організація учнів 1-4 класів «Першоцвіт» та
шкільна республіка «Гармонія», яка виховує в учнів ініціативність,
самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності.
Членами міністерства «Право і порядок» протягом року проводились рейди
«Учень на перерві», «Всі на уроках», «Порядок у спальні», «Шкільна форма».
Вони брали участь у засіданнях ради профілактики правопорушень,
перевіряли чергування по школі та в їдальні, контролювали випуск стіннівок
чергового класу
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Шкільним

психологом

Пугачевою

О.Л.

постійно

проводилась

діагностична робота по виявленню учнів девіантної поведінки. На кінець
2011/2012 навчального року жодного учня не виявлено.
Але проблемним залишається питання пропусків уроків без поважних
причин

учнями.

З

метою

припинення

таких

дій

слід

налагодити

індивідуальну роботу з учнями та тісний зв’язок класного керівника з
батьками.
На виконання державних та регіональних програм виховання були
розроблені та затверджені директором плани заходів по школі, про
виконання яких проводиться постійна звітна діяльність:
-

щодо

виконання

регіональної

Програми

духовно-морального

відродження і збереження історичної правди;
-

щодо виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь
України»;

-

на виконання заходів по Харківській області щодо протидії проявам
ксенофобії, расової та етнічної дискримінації серед дітей;

-

на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» щодо запобігання
торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми;

-

на виконання Комплексного плану спільних дій щодо попередження
негативних явищ у дитячому середовищі;

-

щодо

виконання

Комплексної

програми

профілактики

правопорушень у Харківській області;
-

щодо

виконання

Загальнодержавної

програми

забезпечення

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД.
Учні школи охоплені участю у Всеукраїнській експедиції учнівської та
студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» в рамках руху «Моя земля
– земля моїх батьків». Одод Максим нагороджений дипломом за участь в
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обласному етапі. Близько 70% учнів охоплені гуртковою роботою у школіінтернаті.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1.
1.1.

Класним керівникам, вихователям:
Вести чіткий контроль за відвідуванням учнями школи, проводити

індивідуальну роботу з дітьми з даного питання.
Щоденно, протягом 2012/2013 н.р.
1.2.

Підтримувати тісний зв’язок з родинами учнів через цілеспрямовану

індивідуальну роботу та батьківський лекторій.
Протягом 2012/2013 н.р.
2. Соціальному педагогу Кащавцеву К.К.:
2.1. Проводити консультації для учнів і їх батьків з правових питань.
За окремим графіком
2.2. Проводити індивідуальні бесіди з дітьми «групи ризику».
Постійно
2.3. Проводити тренінги у рамках мікропроекту «Кроки до самостійного
життя» та за програмою «Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку
життєвих навичок».
За планом роботи соціального педагога
2.4.

Вести соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, вихованців пільгового контингенту.
Постійно
3. Практичному психологу Пугачевій О.Л.:
3.1.

Проводити діагностичну роботу по виявленню учнів девіантної

поведінки.
За планом роботи практичного психолога
3.2. Проводити тренінги у рамках програми «Рівний-рівному»
За окремим планом
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3.3. Брати участь у роботі батьківського лекторію.
За окремим планом
4. Шкільному лікареві Волох Л.Л.:
4.1.

Проводити бесіди з учнями щодо попередження шкідливих звичок,

ВІЛ/СНІДу.
Протягом навчального року
4.2.

Залучати лікарів ЦРЛ до проведення профілактичної роботи з учнями.
За планом роботи мседичної служби

5. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М.:
5.1.

Забезпечувати виконання державних та регіональних програм

иховання учнів.
Постійно
5.2.

Виносити питання попередження негативних явищ серед учнів для

розгляду на наради при директорові та педагогічні ради.
Протягом навчального року
5.3.

Забезпечувати методичний супровід вихователів та класних керівників

з даного питання.
Протягом навчального року
6. Педагогу-організатору Прасол І.В.:
6.1.

Залучати учнівський актив до профілактичної роботи щодо попереджен

ня негативних проявів серед учнів.
2012/2013 навчальний рік
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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З наказом від 29.05.2012 № 140 ознайомлені:
Степанова О.М.

заступник директора по ВР

_____________

Пугачева О.Л.

Практичний психолог

_____________

Волох Л.Л.

Лікар

_____________

Прасол І.В.

Педагог-організатор

_____________

Кащавцев К.К.

Соціальний педагог

_____________

Горейко Т.І.

вихователь

_____________

Болотна О.О.

вихователь

_____________

Фартушко Л.В.

вихователь

_____________

Чудик Л.В.

вихователь

_____________

Сидорова Т.К.

вихователь

_____________

Татарінова Н.В.

вихователь

_____________

Калтухчан О.Б.

вихователь

_____________

Ушакова Н.М.

вихователь

_____________

Сідорова А.М.

вихователь

_____________

Коломоєць О.М. вихователь

_____________

Караченцева Н.

вихователь

_____________

Кураксіна Н.Л.

вихователь

_____________

Рой Н.В.

Класний керівник 1 класу

_____________

Соколова Н.І.

Класний керівник 2класу

_____________

Друзенко О.В.

Класний керівник 3 класу

_____________

Бабута Т.І.

Класний керівник 4 класу

_____________

Мелет Т.С.

Класний керівник 5 класу

_____________

Василевська І.О. Класний керівник 6 класу

_____________

Усевич Т.В.

Класний керівник 7 класу

_____________

Недавня В.В.

Класний керівник 8 класу

_____________

Лубенцова Р.І.

Класний керівник 9 класу

_____________

Коломієць І.В.

Класний керівник 10 класу

_____________

Степанова., 05746-262-17
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