
ЛІЦЕЙ №142 м. КИЄВА 

_________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 

 

  31.08.2021р.                                                                                           №105 

 

Про організацію роботи 

з профілактики правопорушень  

серед здобувачів освіти ліцею 

на 2021-2022 навчальний рік  

 

На виконання ст.14, ст.25, ст. 26, ст. 30, ст. 37 Закону України «Про 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2019 №684 «Про 

затвердження Порядку проведення обліку дітей шкільного віку та учнів», 

рішення Київської міської Ради від 18.12.2018 №462/6513 «Про затвердження 

міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в 

м. Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки» (Розпорядженнями Київської 

міської державної адміністрації від 2 червня 2020 року N 795, від 11 лютого 

2021 року N 225 схвалено зміни до міської цільової комплексної програми, 

затвердженої цим розпорядженням), наказу управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 07.09.2020 №176 «Про 

організацію роботи з профілактики правопорушень серед дітей та учнівської 

молоді на 2020-2021 навчальний рік», листа МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 

“Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок” з метою 

збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування здорового способу життя 

підростаючого покоління, здійснення профілактичних заходів з питань 

правової, громадянської освіти та виховання, профілактики правопорушень і 

злочинності серед неповнолітніх, бездоглядності та безпритульності 

неповнолітніх у 2021-2022 навчальному році, своєчасного та раннього 

виявлення сімей і дітей, які в них виховуються, що опинилися у складних 

життєвих обставинах і потребують допомоги з боку державних органів 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідальними за організацію роботи з профілактики правопорушень 

серед дітей та учнівської молоді в 2021-2022 навчальному році призначити 

заступника директора з виховної роботи Тренкеншу І.І. та соціального педагога 

Данко А.Ю. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Тренкеншу І.І. та соціальному 

педагогу Данко А.Ю. до 10.09.2021 року розробити план заходів із 

профілактики правопорушень серед здобувачів освіти ліцею №142 м. Києва на 

2021-2022 навчальний рік. 

3. Заступнику директора з виховної роботи Тренкеншу І.І.: 

3.1. Забезпечити в межах компетенції своєчасне виконання ст.14, ст.25, 

ст. 26, ст. 30, ст. 37 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2019 №684 «Про затвердження Порядку проведення обліку 

дітей шкільного віку та учнів». 



3.2. Тримати під особистим контролем роботу з профілактики 

злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів 

негативних явищ в учнівському середовищі. 

3.3. Забезпечити здійснення профілактичних заходів з учнями, раннього 

виявлення сімей і дітей, які в них виховуються, що опинилися у складних 

життєвих умовах, контролю за неблагополучними сім’ями, з метою запобігання 

скоєння насильства у сім’ї.   

3.4. Продовжувати постійний контроль за навчанням і залученням 

здобувачів освіти до навчання. 

4. Соціальному педагогу Данко А.Ю. оновити банк даних обліку учнів, 

схильних до правопорушень, організувати допомогу учням і сім’ям, які 

потребують особливої уваги та поновити соціальний паспорт ліцею. 

5. Практичним психологам: Чухрай Н.П., Сухоцькій Л.В. та соціальному 

педагогу Данко А.Ю.: 

5.1. Забезпечити ефективне функціонування соціально-психологічної 

служби ліцею щодо здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм 

насильства серед здобувачів освіти; визначення причин тривожності та 

агресивності; розробки індивідуальних програм психолого-педагогічного 

супроводу учнів «групи ризику»; узагальнення досвіду щодо проведення 

корекційної роботи з дітьми з девіантною поведінкою. 

5.2. Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та 

сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної 

поведінки та жорстокості; своєчасно виявляти схильних до агресивної 

поведінки методами педагогічної та психологічної діагностики. 

6. Класним керівникам 5-11 класів: 

6.1. При плануванні виховної роботи на 2021-2022 н. р. передбачити дієві 

заходи та форми роботи з профілактики дитячих правопорушень і 

бездоглядності. 

6.2. Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до 

правопорушень та їх батьками. 

7. Педагогічним працівникам ліцею: 

7.1. Забезпечити належний нагляд за дітьми на території ліцею під час 

освітнього процесу. 

7.2. Дотримуватися законодавства про захист суспільної моралі, 

попередження випадків жорстокості та насильства серед неповнолітніх, 

активізувати діяльність, спрямовану на розвиток духовності та зміцнення 

моралі здобувачів освіти. 

8. Підсумки роботи педагогічного колективу по попередженню 

правопорушень, злочинності та бездоглядності учнів ліцею розглянути на 

нараді при директорі у травня 2022 року. 

9.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                             Ірина Сільвестрова 

З наказом ознайомлено: 

Тренкеншу І.І.      Сухоцька Л.В. 

Чухрай Н.П.              Данко А.Ю. 


