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Про стан роботи школи 
із соціального захисту дітей

На виконання Конвенції про права дитини, Декларації про права дитини, 
з метою захисту прав та інтересів учнів, зокрема дітей, що потребують 
соціальної підтримки, з метою створення належних умов для фізичного, 
інтелектуального та духовного розвитку учнів у школі проведена відповідна 
робота.

Класними керівниками 1-9 класів та громадським інспектором із 
соціального захисту дітей Капустник Т.Г. у вересні 2017 року поновлено банк 
даних на дітей пільгового контингенту, вивчені умови проживання дітей, про 
що складені акти обстеження. Зібрана інформація про дітей всіх категорій, 
складені соціальні паспорти класів та школи. Для здійснення соціального 
супроводу учнів складений план роботи, план спільних дій із соціальними 
службами , дітей пільгових категорій залучено до участі у гуртках 
Забродівського сільського клубу, спортивної школи, до позакласної та 
позашкільної роботи.

Правовому та тендерному вихованню учнів сприяли заходи тижня 
правової освіти. Питання соціального захисту дітей та сімей, що опинилися у 
скрутній ситуації, були розглянуті на засіданнях Ради з профілактики 
злочинності, батьківського комітету, на нарадах та семінарах класних 
керівників. Класні керівники (вони ж громадські вихователі) проводять 
індивідуальну роботу й здійснюють постійний контроль за навчанням та 
вихованням підопічних, що стоять на внутрішкільному обліку.

Всі учні 1 -4 класів та діти пільгових категорій забезпечені безкоштовним 
харчуванням. Крім того, всі бажаючі теж харчуються у шкільній їдальні за 
власні кошти. Всі учні забезпечені підручниками. Діти, що проживають за 
межами селища, підвозяться на заняття шкільним автобусом. Школярі 1-4 
класів та діти пільгового контингенту щорічно оздоровлюються у 
пришкільному таборі «Сонечко».

У школі створюються всі умови для нормального навчання й виховання 
дітей. Частина обдарованих дітей та тих, хто потребували лікування, 
оздоровлювалися у Всеукраїнських та обласних таборах та санаторіях.
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Питання соціального захисту учнів школи розглядалися на нарадах при 

директору, заступнику директора з виховної роботи, на класних та 
загальношкільних батьківських зборах, засіданні батьківського комітету. 

Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:
1 .Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білаш Г.П.та всім 
класним керівникам у новому навчальному році переглянути й поновити банк 
даних учнів, що потребують соціального супроводу.

2. Всім класним керівникам 1-9 класів продовжити неухильно виконувати 
положення правових документів, що стосуються соціального захисту дітей.

3. Всім класним керівникам постійно проводити профілактичні заходи з учнями 
й сім’ями, що опинилися у скрутній ситуації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 
навчально-виховної роботи Білаш Г.П.
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