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Про роботу педагогічного колективу щодо
профілактики негативних явищ
у 2012/2013 навчальному році
На виконання Комплексної програми профілактики правопорушень у
Харківській

області,

неповнолітніх

в

Концепції

Україні,

розвитку

кримінальної

Загальнодержавної

програми

юстиції

щодо

забезпечення

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД, наказу Міністераства освіти і науки, молоді та спорту України
від 03.08.2012 № 888 “Про затвердження Плану заходів щодо профілактики
правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року”, листа
Міністераства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2013
№ 1/9-103 “Про поліпшення виховного процесу”, відповідно до плану роботи
школи на 2012/2013 навчальний рік у школі-інтернаті проводилась відповідна
робота щодо профілактики негативних явищ у дитячому середовищі
(правопорушень,

злочинності,

безпритульності,

бездоглядності,

пияцтва,

наркоманії тощо).
Протягом навчального року питання з організації виховної роботи щодо
профілактики негативних проявів серед учнів розглядалися на засіданні
педагогічної ради «Створення виховного простору для формування в учнів

ціннісного ставлення до свого фізичного, психічного та соціального “Я”»
(протокол № 1 від 15.02.2013);
нарадах при директорові:
“Про

-

стан

ведення

учнівських

щоденників”,

“Про

підсумки

працевлаштування випускників 9-х класів”, “Про результати літнього
відпочинку та оздоровлення вихованців” (протокол № 1 від 29.09.2012);
- “Про стан реалізації Загальнодержавної програми «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» у 2012 році”, “Про
ознайомлення з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 26.01.2012 № 1/9-58 “Щодо інформації МВС про стан правопорушень у
дитячому середовищі” (протокол № 3 від 28.11.2012);
- “Про стан відвідування учнями навчальних занять”, “Про стан реалізації
Комплексної програми профілактики правопорушень та роботу педагогічного
колективу щодо профілактики негативних проявів серед учнів у 2012/2013
навчальному році”, “Про організацію оздоровлення влітку 2013 року”
(протокол № 6 від 25.04.2013);
- “Про роботу спортивних секцій у 2012/2013 навчальному році” (протокол
№ 7 від 16.05.2013).
На засіданні методичного об’єднання вихователів та класних керівників 511 класів проведено ділову гру-тренінг “Форми та методи роботи з дітьми з
ускладненою поведінкою” (протокол № 6 від 25.04.2013)
Спільно з Чугуївською ССД, Чугуївським районним ЦСССДМ, відділом
КМСД Чугуївського РВГУМВС України, Чугуївською ЦРЛ було складено
комплексні заходи на 2012/2013 навчальний рік

щодо профілактики

негативних явищ та пропаганди здорового способу життя у дитячому
середовищі.
Відповідно до зазначеного Плану проведені такі лекції для
батьків:

учнів та

Волох Л.Л., шкільний
лікар

Користь раціонального
харчування

Учні
1-11 кл.

2

Протягом
вересня
вересень

Волох Л.Л., шкільний
лікар

Як зберегти здоров’я дитини

3

вересень

Падіння моралі. Наслідки

4

листопад

5

листопад

6

листопад

7

грудень

Кащавцев К.К.,
соціальний педагог
школи-інтернату
Татарінова Н.В.,
вихователь школиінтернату
Кащавцев К.К.,
соціальний педагог
школи-інтернату
Пугачева О.Л.,
практичний психолог
школи-інтернату
Рябініна І.В., директор
РЦСССДМ

Батьки
учнів
5-8 кл.
Батьки
учнів 9-11
кл.
Батьки
учнів
1-4 кл.
Батьки
учнів
6-8 кл.
Батьки
учнів
9-11 кл.
Учні
7-11 кл.

8

грудень

9

грудень

10

грудень

11

березень

12

березень

13

квітень

14

травень

15

травень

1

Чміль О.С., майор міліції,
начальник ВКМСН
Чугуївської РВГУМВС
Сєрокурова Г.О.,
начальник ССД
Чугуївської РДА
Спеціалісти районного
центру зайнятості
Пугачева О.Л.,
практичний психолог
школи-інтернату
Пугачева О.Л.,
практичний психолог
школи-інтернату
Пугачева О.Л.,
практичний психолог
школи-інтернату
Пугачева О.Л.,
практичний психолог
школи-інтернату
Волох Л.Л., шкільний
лікар Кащавцев К.К.,
соціальний педагог
школи-інтернату

Народна педагогіка у
формуванні моральноетичних цінностей у дітей
Сім’я в період демократизації
суспільства та демократія в
сім’ї
Свідомий вибір професії як
запорука життєвого успіху
Ситуація з ВІЛ/СНІД в
Україні. Як запобігти ВІЛінфікування?
Хто зневажає закон…

Учні
8-11 кл.

Хто твій помічник у захисті
твоїх прав?

Учні
6-11 кл.

Калейдоскоп професій на
ринку праці
Важкі проблеми підліткового
віку

Учні
8-11 кл.
Батьки 5-8
класів

Ситуація з торгівлею людьми
в Україні: сучасний стан, нові
тенденції
Здоровий спосіб життя чи
життя в своє задоволення

Батьки
учнів
9-11 кл.
Учні
8-11 кл

Взаєморозуміння і
взаємоповага. Як уникнути
конфліктів з власними
дітьми?
Здорова родина – здорова
дитина. Правова
відповідальність за втягнення
неповнолітніх у вживання
наркотиків

Батьки
учнів
9-11 кл.
Батьки 1-11
класів

Соцальним педагогом Кащавцевим К.К. разом з практичним психологом
Пугачевою

О.Л.

проведено

діагностику

щодо

виявлення

соцільно

дезадаптованих дітей з метою надання їм соціальної та психологічної
допомоги. На внутрішньошкільний облік поставлено ученицю 3-го класу
Захарову Дарину. Складено індивідуальний план щодо соціальної адаптації
дитини, до його реалізації залучені педагоги, батьки дівчини. На обліку у
відділі кримінальної міліції у справах дітей, наркологічному обліку учнів
школи-інтернату немає.
Шкільним психологом Пугачевою О.Л. постійно проводилась діагностична
робота по виявленню учнів девіантної поведінки. На кінець 2012/2013
навчального року жодного учня не виявлено.
Правовиховна діяльність школи спрямована на правову освіту учнів та
батьків і попередження негативних явищ серед учнів. З цією метою у грудні
проведено тиждень права до Дня прав людини «Громадянином бути
зобов’язаний», в рамках якого проведені виховні години на правову тематику,
організовано зустрічі зі спеціалістами ССД Чугуївської РДА та ВКМСН
Чугуївської РВГУМВС, відбулося засідання клубу «Право і закон» у формі токшоу на тему “Я так думаю: людина — найвища цінність”, проведено конкурс
дитячих малюнків “Рівність рас”.
Правове виховання учнів здійснювалося на уроках правознавства в 9 класі,
виховних годинах вихователями 1-11-х класів.
Формування навичок здорового способу життя здійснювалося через
санітарно-просвітницьку роботу, дотримання оздоровчого режиму навчального
закладу, проведення загальношкільних акцій та заходів. Протягом року
проводились тренінги соціального педагога Кащавцева К.К.

за тематикою

«ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя» у рамках мікропроекту
«Кроки

до

самостійного

життя»

та

під

час

факультативного

курсу

«Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу за проектом «Школа проти

СНІДу», тренінги практичного психолога Пугачевої О.Л. під час годин
психолога, профілактичні бесіди шкільного лікаря Волох Л.Л.
З 26.11.2012 по 30.11.2012 організовано тиждень антинаркотичної
пропаганди «Скажемо СНІДУ – НІ!», в рамках якого пройшли зустрічі дітей зі
спеціалістами районного ЦСССДМ, проведені тренінги, організовано конкурс
стіннівок “Молодь проти СНІДу”.
На формування здорового способу життя був спрямований тиждень
здоров’я, фізкультури і спорту «Нас об'єднує спорт і здоров'я» з 10.09.2012 по
17.09.2012, в рамках якого проведена тематична лінійка “День фізкультури і
спорту”, пройшли спортивні змагання «Веселі старти» серед учнів 2-4 класів,
учні 5-11 класів узяли участь у легкоатлетичних змаганнях «Спортивна надія».
У квітні під час проведення тижня здоров’я до Всесвітнього дня здоров’я
“Здоровим бути модно” проведені змагання з волейболу між учнями 8-10 класів
та піонерболу між командами 5-7 класів. Цікаво пройшов диспут у 8-9 класах
«Здоровий спосіб життя чи життя в своє задоволення» під керівництвом
Пугачевої О.Л., практичного психолога школи-інтернату.
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».
Результати рейдів висвітлені у стіннівках та на веб-сайті школи-інтернату.
Вони брали участь у засіданнях ради профілактики правопорушень, перевіряли
чергування по школі та в їдальні, контролювали випуск стіннівок чергового
класу. Але робота в цьому напрямі, що є важливою умовою формування в учнів
активної життєвої позиції, адекватної оцінки своїх можливостей, ще потребує
певного удосконалення. 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.

Формуванню позицій протистояння негативним явищам

сприяла

зайнятість вихованців в гуртках, спортивних секціях і клубах за інтересами.
Учні з великим задоволенням відвідують гуртки художньо-естетичного
спрямування: «Іграшка-сувенір», хоровий «Соловейко», образотворчий «Юний
художник», драматичний «Культура мовлення і спілкування», танцювальний
«Сюрприз». Зайнятість учнів у гуртках у 2012/2013 навчальному році становить
87,4%, у 2011/2012 навчальному році було охоплено гуртковою роботою 86%
учнів. Активно працювали клуби “Юний пожежний”, “Юний інспектор руху”,
“Право і закон”, “ЕКО”, в які було залучено близько 50 дітей. Але показник
зайнятості у гуртках спортивного напряму у 2012/2013 знизився, що свідчить
про зниження позитивного ставлення дітей до свого фізичного здоров’я:
З метою професійної орієнтації учнів заключено договори про співпрацю з
професійними училищами та коледжами: Чугуївським професійним ліцеєм,
Чугуївським професійним аграрним ліцеєм, Чугуєво-Бабчанським лісним
коледжем.
Для старшокласників соціальним педагогом проведено цикл бесід і
тренінгів з трудового законодавства та з питань підготовки

до життя в

ринкових умовах. З метою професійного самовизначення проведено тестування
й анкетування старшокласників.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам, вихователям:
2.

Вести чіткий контроль за відвідуванням учнями школи, проводити

індивідуальну роботу з дітьми з даного питання.
Щоденно, протягом 2013/2014 н.р.
3.

Підтримувати

тісний

зв’язок

з

родинами

цілеспрямовану індивідуальну роботу та батьківський лекторій.

учнів

через

Протягом 2013/2014 н.р.
4. Соціальному педагогу Кащавцеву К.К.:
4.1. Проводити консультації для учнів і їх батьків з правових питань.
Постійно
4.2. Проводити індивідуальні бесіди з дітьми «групи ризику».
Постійно
4.3. Проводити тренінги у рамках мікропроекту «Кроки до самостійного
життя» та за програмою «Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку
життєвих навичок».
Протягом 2013/2014 н.р.
4.4. Вести соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, вихованців пільгового контингенту.
Постійно
5. Практичному психологу Пугачевій О.Л.:
5.1.Проводити діагностичну роботу по виявленню учнів девіантної
поведінки.
Протягом 2013/2014 н.р.
5.2. Брати участь у роботі батьківського лекторію.
Протягом 2013/2014 н.р.
6. Шкільному лікареві Волох Л.Л.:
6.1. Проводити бесіди з учнями щодо попередження шкідливих звичок,
ВІЛ/СНІДу.
Протягом 2013/2014 н.р.
6.2. Залучати лікарів ЦРЛ до проведення профілактичної роботи з
учнями.
Протягом 2013/2014 н.р.
7. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М.:

7.1. Забезпечувати виконання державних та регіональних програм з
виховання учнів.
Постійно
7.2. Виносити питання попередження негативних явищ серед учнів для
розгляду на наради при директорові та педагогічні ради, забезпечувати
методичний супровід вихователів та класних керівників з даного питання.
Протягом 2013/2014 н.р.
8. Педагогу-організатору Прасол І.В.:
8.1. Залучати учнівський актив до профілактичної роботи щодо
поперед-ження негативних проявів серед учнів.
Протягом 2013/2014 н.р.
9. Вчителю фізичної культури Чоломбитько С.Л.:
9.1. Організувати роботу спортивних секцій та провести їх презентацію.
До 09.09.2013
9.2. Сприяти залученню до спортивних секцій максимальної кількості
учнів, зокрема дітей пільгових категорій.
Протягом вересня 2013 року
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Пенкіна Н.І.

З наказом від 14.06.2013 № 120 ознайомлені:
Степанова О.М.

Заступник директора по ВР

Волох Л.Л.

Лікар

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

_____________

Захарова Н.Ю.

Вихователь

_____________

Сідорова А.М.

Вихователь

_____________

Ревуцький О.В

вихователь

_____________

Караченцева Н.

Вихователь

_____________

Кураксіна Н.Л.

Вихователь

_____________

Бабута Т.І.

Класний керівник 1 класу

_____________

Рой Н.В.

Класний керівник 2 класу

_____________

Соколова Н.І.

Класний керівник 3 класу

_____________

Друзенко О.В.

Класний керівник 4 класу

_____________

Кузьменко Н.Є.

Класний керівник 5 класу

_____________

Мелет Т.С.

Класний керівник 6 класу

_____________

Калтухчан О.Б..

Класний керівник 7 класу

_____________

Усевич Т.В.

Класний керівник 8 класу

_____________

_____________

Недавня В.В.

Класний керівник 9 класу

_____________

Лубенцова Р.І.

Класний керівник 10 класу

_____________

Коломієць І.В.

Класний керівник 11 класу

_____________

