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Про стан роботи з учнями,
схильними до правопорушень
Відповідно до річного плану роботи училища, було перевірено стан
роботи з учнями, схильними до правопорушень та які потребують підвищеної
педагогічної уваги. В результаті перевірки було встановлено, що таких учнів на
внутрічилищному обліку є 59 осіб.
У вересні – жовтні було проведено вивчення психо-діагностичного стану
цих учнів та розроблено координаційний план роботи з ними.
До роботи з цією категорією учнів були залучені класні керівники,
майстри в/н, практичний психолог, батьки, адміністрація. Класні керівники,
майстри в/н, практичний психолог протягом року відвідували учнів вдома,
проводили з ними бесіди, залучали їх до позакласної роботи, участі в роботі
гуртків та секцій. Психолог Казарінова Ю.В. проводила анкетування та
тестування дітей особливого контролю, надала рекомендації для батьків та
педагогів для роботи з цією категорією учнів.
Адміністрацією
училища,
педагогічним
колективом
постійно
проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань
профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну
середню освіту», закону України «Про професійно-технічну освіту»,
заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на нараді при директорі,
проводяться засідання психолого-педагогічного консиліуму, засідання Штабу
профілактики правопорушень, на яких запрошуються учні, котрі мають
численні пропуски уроків, учні які порушують дисципліну, мають шкідливі
звички (куріння, зловживання спиртними напоями та ін.). При необхідності
адміністрація училища звертається по допомогу до кримінальної поліції у
справах неповнолітніх, до управління-служби у справах дітей, соціальної
служби у справах дітей, сім’ї і молоді з проханням притягнути батьків учнів до

відповідальності за їх нехлюйське, недбале ставлення до виховання дитини.
Але в роботі з профілактики правопорушеннь є чимало недоліків як в
діяльності класних керівників, майстрів в/н, так і в училищі в цілому.
Необхідно тісніше знайомитися з неблагополучними сім'ями, залучати дітей до
училищної діяльності.
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам, майстрам в/н:
1.1. Провести детальне ознайомлення зі станом домашніх умов учнів
на протязі вересня – жовтня 2017 р. і при виявлені негативних явищ у родинах
поставити їх на внутріучилищний облік для проведення систематичного
профілактичного контролю.
1.2. Залучати до співпраці батьківський комітет. Особливо
використовувати допомогу батьків-спеціалістів правових органів у проведенні
роботи з попередження порушення законів учнями.
1.3. Завести щоденник спостереження за такими дітьми і скласти план
роботи з цією категорією учнів.
2. Практичному психологу Казариновій А.В.:
2.1. Розробити систему діагностики та корекції поведінки цих учнів,
вивчити особливості їх характеру.
2.2. Провести семінар з класними керівниками, майстрами в/н про
обговорення рекомендацій в роботі з важовиховуваними учнями.
3. Заступнику директора з виховної роботи Гончаровій І.П.:
3.1. Скласти заходи з профілактики правопорушень у роботі з учнями,
схильними до їх скоєння.
3.2. Своєчасно інформувати управління-службу у справах дітей, кримінальну поліцію у справах неповнолітніх, соціальну служби у справах дітей,
сім’ї і молоді для вживання заходів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
з виховної роботи Гончарову І.П.
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