
 

 

I семестр 
 
 

Вересень (20.09.17р.) 
1. Засідання Ради профілактики. 

2. Виховні години в 1-11 класах на право виховну тематику. 

3. Рейд шкільного парламенту відділу «Внутрішнього контролю» з метою 

вивчення поведінки учнів на перервах. 

 

Жовтень (18.10.17р.) 
1. Засідання Ради профілактики. 

2. Операція «Щоденник».  

3. Виховні години в 1-11 класах на право виховну тематику.  

Листопад (15.11.17р.) 
1. Засідання Ради профілактики. 

2. Виховні заходи в 1-11 кл. по правовому вихованню. 

3. Індивідуальні бесіди соціального педагога, класних керівників з учнями 

«Групи ризику» про їх зайнятість в позаурочний час.  

 

Грудень (20.12.17р.) 
1. Засідання Ради профілактики.  

2. Проведення рейду відділом «Освіта та внутрішнього контролю», з метою 

перевірки як учні виконують домашнє завдання. 

3. Індивідуальні бесіди з учнями, що стоять на внутрішньому обліку  та в 

списках «Групи ризику» про організацію їх дозвілля на зимові  канікули. 

4. Виховні години в 1-11 кл. по правовому вихованні. 

 

 

 

 

 



II семестр 
 
 

Січень (17.01.18р.) 
1. Засідання Ради профілактики. 

2. Виховні заходи по класах на право виховну тематику.  

3. Індивідуальні бесіди класних керівників з батьками, діти яких відстають у 

навчанні, без поважних причин пропускають уроки, порушують правила 

поведінки в урочний та поза урочний час. 

4. Рейд «Увага! Підліток!». 

 

Лютий ( 21.02.18р.) 
1. Засідання Ради профілактики. 

2. Загальношкільний рейд із метою виявлення порушень санітарних та 

режимних норм (куріння, сторонні предмети, зовнішній вигляд з 

органами учнів самоврядування). 

3. Виховні заходи в 1-11 кл. по правовому вихованні. 

4. Бесіди громадських вихователів з сім’ями соціального ризику.  

 

Березень (21.03.18р.) 
1. Спільне засідання Ради профілактики та Варти правопорядку сільської 

Ради. 

2. Індивідуальні бесіди соціального педагога з учнями-правопорушниками 

про їх дозвілля на весняних канікулах.  

3. Загальношкільна лінійка про поведінку учнів на весняних канікулах.  

 

Квітень (18.04.18р.) 
1. Засідання Ради профілактики. 

2. Індивідуальні бесіди соціального педагога та класних керівників про 

протидію поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, шкідливість алкоголізму та куріння.  

3. Виховні заходи в 1-11 кл. по правовому вихованні. 

4. Операції «Урок», «Дзвінок». 

Травень ( 16.05.18р.) 
1. Засідання Ради профілактики. 

2. Загальношкільна лінійка. Організація літнього відпочинку. 

3. Індивідуальні бесіди з батьками та учнями, що стоять на внутрішкільному 

обліку про їх поведінку та дозвілля під час літніх канікул. 

4. Зустріч з працівниками ДАІ. 


