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Організаія 

правоосвітницької та 

правовиховної роботи у 

Вапнярській ЗОШ №1 



Система реалізації правоосвітньої та 

правовиховної роботи у 2015-2015 н.р. 

• Уроки правознавства у 9 класах 

• Правовий профіль навчання учнів 10-11 класі  

• Уроки державності (перші уроки) 

• Уроки мужності (до Дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників, до Дня Перемоги) 

• Тиждень права у школі ІІ-ІІІ ступенів 

• Тиждень громадянської освіти у початковій школі 

• Зустріч з працівниками правоохоронних органів 

• Зустріч з медичними фахівцями міської амбулаторії 

• Батьківський всеобуч 

 



Виховні години щодо 

профілактики правопорушень: 

9-Б клас – “ Громадянське 

суспільство – дотримання 

прав людини “ 



9-А клас – “ Права 

країни в якій я живу” 



8-А клас –  

“Захищаймо права 

дітей” 



10 клас –  усний 

журнал 

 “ Я маю право” 



Просвітницька робота соціально-

психологічної служби 

• ГС 

• Корекційні заняття 

• Анкетування 

• Діагностика 

• Бесіди 

• Лекторії 

 



Рада з профілактики правопорушень, 

злочинності та бездоглядності 

 

СКЛАД РАДИ 

Голова : 

Шумлянська І.В. 

Секретар: ТкачІ.М. 

Члени ради: 

Мацерук Л.А, 

Мазур О.О., 

Жаборовська О.О., 

Левицька А.В. 

. 

ПЛАН РОБОТИ 

Консультативна, 

методична  

допомога 

батькам, учням, 

класним 

керівникам 
 

ЗАСІДАННЯ РАДИ 

Останній четвер 

місяця та екстрені 

випадки 



Робота з учнями схильними до 

правопорушень та з тими, що стоять на 

шкільному обліку 
 

1. Залучення до гурткової роботи. 

2. Індивідуальна робота з батьками 

(опікунами). 

3. Індивідуальна виховна робота з учнями:  

 Класний керівник (класовод) 

 Шкільний психолог 

 Соціальний педагог. 



Система роботи Ради щодо 

профілактики правопорушень 

Робота Ради з 

профілактики 

правопорушень 

Розгляд 

конкретних 

правопорушень 
Розгляд питань 

впливу сім’ї на 

виховання учнів 

Робота з 

неблагополуч-

ними сім’ями 

Постановка на 

внутрішньо-

шкільний облік 



Організація контролю за станом 

відвідування учнями школи 

Контроль 

адміністрації  

школи за 

відвідуванням 

учнями школи  

Щоденний 

контроль 

класних 

керівників за 

відвідування

м учнями 

школи  

Робота 

класних 

керівників 

щодо 

попередження 

пропусків 

уроків без 

поважних 

причин 

учнями школи 

Робота з 

батьками 

щодо 

попередження 

пропусків 

уроків учнями 



Дякую за увагу!!!! 


