
ЗАБРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Про організацію роботи щодо 
профілактики правопорушень та 
запобігання дитячій бездоглядності 
серед учнів Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів

у 2019/2020 навчальному році
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На виконання статті 53 Конституції України, статті 35 Закону України 
«Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 
19 Закону України «Про охорону дитинства», Указу Президента України бід 
28 січня 2000 року № 113/2000 «Про додаткові заходи запобігання дитячій 
бездоглядності» (зі змінами), комплексної Програми профілактики 
правопорушень у Богодухівському районі Харківській області на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням V сесії VII скликання Богодухівської районної 
ради від 03 березня 2016 року № 73/ VII, Листа МОН України від 27.06.2019 
№1/9-414 «Про деякі питання щодо створення в 2019 2020 навчальному році 
безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді 
ціннісних життєвих навичок», з метою організації роботи щодо профілактики 
правопорушень, запобігання безпритульності та бездоглядності серед > чнів

НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з НВР Білаш Г.П.:
1) Тримати під особистим контролем роботу з профілактики злочинності, 
правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в 
учнівському середовищі.

Постійно
2) Дотримуватися вимог нормативних документів щодо запобіганню дитячій 
злочинності, правопорушенням, бездоглядності.

* Постійно
3) Організувати роботу щодо виконання Інструкції з обліку дітей шкільного 
віку, зокрема постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних 
занять та оперативне реагування на відсутність учнів у школі без поважних 
причин.

Постійно
4) Продовжити робот\ Ради профілактики серед неповнолітніх.

Протягом навчального року
5) Під час проведення загальношкільних батьківських зборів розглянути



питання щодо попередження правопорушень серед учнів школи, запобігання 
дитячої бездоглядності та безпритульності.

Листопад 2019 року
6) Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від 
виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних 
умов для життя, навчання та виховання дітей.

Постійно
7) 3 метою запобігання негативним проявам серед учнів, у тому числі пияцтву, 
дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечувати постановку на 
внутрішкільний облік дітей, які жебракують, схильні до бродяжництва, 
вчиняють злочини та правопорушення.

Постійно
8) Аналізувати стан профілактичної роботи з попередження злочинності, 
правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в 
учнівському середовищі, вживати необхідних заходів для подолання виявлених 
недоліків.
9) Подавати до відділу освіти районної державної адміністрації аналітичний зв:т 
про виконання комплексної Програми профілактики правопорушень у 
Богодухівському районі Харківській області на 2016-2020 роки .

Щоквартально, до 15 числа
2. Класним керівникам 1-9 класів:
1) Активізувати роботу, спрямовану на формування у дітей позитивної 
мотивації щодо дотримання принципів здорового способу життя як дієвого 
засобу протиправної поведінки підлітків, духовності, моральної культури, 
толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

Протягом навчального року
2) Охопити стовідсотково гуртковою роботою та заняттями у спортивних 
секціях дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку або виховаються у 
сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 
НВР Білаш Г.П.
Директор Забродівської 
ЗОНІ І-ІІ ступенів
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