
 
УКРАЇНА 

ДОЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4 

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул.Обліски, 16, м.Долина, Івано-Франківська область, 77500,  

тел. 2-52-77, 2-52-78 E-mail:zow4_dol@ukr.net 

 

 

НАКАЗ 

 

01.09.2018                                        м. Долина                                           №  155 

 

Про організацію правовиховної роботи 

у школі на 2018-2019 навчальний рік 
 

             Відповідно до Концепції громадянської освіти України, виховання дітей та молоді у національній 

системі освіти, українського національного, родинного виховання учнів загальноосвітньої школи, наказу 
Міністерства освіти і науки України з питань заборони тютюнопаління, на виконання річного плану роботи 

школи з метою поглиблення правових знань школярів, профілактики та попередження шкідливих звичок, 

правопорушень, злочинності і бездоглядності, пропаганди здорового способу життя, 
 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Заступнику директора школи з виховної роботи, педагогу-організатору, практичному психологу, 

бібліотекарю, класним керівникам протягом вересня налагодити систему профілактичної правовиховної 



роботи з учнями школи, основану на засадах гуманізму і демократії, диференціації, з урахуванням 
індивідуальних і вікових особливостей школярів. 

2. Затвердити склад ради профілактики і попередження правопорушень серед учнів школи. 

3. Заступнику голови ради з профілактики і попередження правопорушень серед учнів школи Тарантюку 
Р.М.: 

3.1. До 05.09.2018 року проаналізувати роботу ради за попередній рік, намітити заходи на 2018-2019 
навчальний рік. 

3.2. До 10.09.2018 року переглянути і уточнити списки учнів школи, котрі перебувають на внутрішкільному 

обліку. Внести відповідні корективи. 
3.3. Протягом року практикувати відкриті засідання ради із запрошенням громадськості, працівників 

правоохоронних органів, де заслуховувати звіти окремих учнів, схильних до правопорушень, про свою 

поведінку і ставлення до навчання. 
3.4. Раз у чверть протягом року заслуховувати звіти класних керівників про результативність роботи з 

профілактики правопорушень серед школярів. 

4. Протягом року (адміністрація школи, черговий адміністратор) заборонити тютюнопаління у навчальних 
кабінетах, території, подвір’ї школи. 

5. Шкільному практичному психологу Семків О.М. до 10.09.2017 року разом з класними керівниками, 

вчителями початкових класів провести діагностику новоприбулих учнів, продовжити вивчати 
індивідуальні та психологічні особливості школярів, їхні уподобання, здібності з метою своєчасної 

корекції відхилень у поведінці. 

6. Учителям основ правознавства протягом року спрямувати вивчення курсу «Основи правознавства» на 
реалізацію пізнавально-інтелектуальної діяльності школярів з питань правової компетенції, набуття 

практичного життєвого досвіду з означених проблем. 

7. Учителю християнської етики Мороз М.Б. протягом року при вивченні курсу «Християнська етика» 
особливу увагу приділяти духовному розвитку особистості,  акцентуації відповідальності  кожного за 

пророблену справу, скоєний вчинок, сказане слово. 



8. Педагогу-організатору, бібліотекарю, голові учкому школи у вересні організувати роботу правового 
лекторію, спланувавши тематику, відповідно до уподобань школярів 7-11 класів. 

9. Заступнику директора з виховної роботи, педагогу-організатору, бібліотекарю школи, голові учкому у 

листопаді провести Тиждень право виховної роботи, передбачивши проведення тематичних заходів 
(брейн-ринг, вікторина, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, презентації книжок, читацька 

конференція, диспути тощо). 
10. Раді профілактики правопорушень, учкому школи впроваджувати програму «Сприяння просвітницькій 

роботі серед молоді України щодо здорового способу життя» (протягом року). 

11. Адміністрації школи, черговому адміністратору, учителям-школи, педагогу-організатору протягом 
року сприяти роботі комісії дисципліни та порядку учнівського комітету школи в питаннях організації та 

контролю за відвідуванням та спізненням учнів на уроки, дотриманням Правил внутрішкільного 

розпорядку, чергуванню учнів по школі, прибиранням закріплених за класами територій. 
12. Бібліотекарю школи Петрушці Н.І. у вересні-травні розгорнути в читацькому залі школи змінні 

тематичні книжково-ілюстративні виставки «Закон і ми», «Мої права і обов’язки», «Ми за здоровий спосіб 

життя». 
 

13. З метою популяризації здорового способу життя провести: 

13.1. Батьківські збори на тему: «Рання профілактика шкідливих звичок у сім’ї» (1-6 класи, батьківський 
комітет, класні керівники). 

13.2. Сімейні свята – основа здорового, духовного виховання школярів (7-11 класи). 

13.3. Загальношкільне свято «Козацькі забави». 
14. Адміністрації школи, голові учкому школи щомісячно практикувати спільно з батьківським комітетом 

школи, опікунською радою  спільні рейди-перевірки зайнятості школярів у вечірній час, поведінки учнів у 

громадських місцях. 
 

15. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тарантюку Р.М.: 



15.1. Заслухати на засіданні педагогічної ради школи питання «Про роботу предколективу школи з 
попередження правопорушень, злочинності та бездоглядності учнів». 

15.2. Проаналізувати та узагальнити матеріали, підготувати проекти наказів по школі з таких питань: 

 «Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку педагогами школи»; 

 «Про відвідування учнями шкільних занять»; 

 «Про результати перевірки режиму роботи групи продовженого дня» 

15.3. Двічі у семестр висвітлювати у засобах інформації роботу педагогічного колективу з означених у 

наказі питань. 
16. Даний наказ довести до відома батьків, учнів, педагогів школи. 

17. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Тарантюка 
Р.М. 

 

 
Директор школи                                                                        Василь Воробець 

 

 
З наказом ознайомлені:  

Тарантюк Р.М. ___________ 

Семків О.М. ______________ 
Мороз М.Б. _______________ 

Петрушка Н.І. ____________ 

 
 

 

 

 


