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План
заходів правовиховної роботи

ліцею на 2020-2201 н.р.
№ Заходи Термін

виконання
Відповідальний

1. Опрацювання нормативно-правової бази з
питань профілактики злочинності серед
неповнолітніх.

Постійно Адміністрація,
соціально-психологічн
а служба

2. Організація контролю за відвідуванням
ліцею учнями та ведення журналу обліку
відсутніх.

Постійно Дробиняк Л.В.

3. Ведення баз даних неповнолітніх, які
залишилися без батьківського піклування, з
метою своєчасного виявлення загрози їх
життю та здоров’ю внаслідок протиправних
дій дорослих.

Постійно Дробиняк Л.В.

4. Забезпечення своєчасного виявлення сімей,
які опинилися в складних життєвих
обставинах, ведення їх обліку, здійснення
систематичної перевірки умов утримання та
виховання в них неповнолітніх, надання
таким сім'ям адресної допомоги.

Постійно Адміністрація,
соціально-психологічн
а служба

5. Проведення інформаційно-просвітницьких
заходів із запобігання та протидії
насильству, жорстокому поводженню та
булінгу, спрямованих на створення
безпечного освітнього середовища.

Постійно Адміністрація,
соціально-психологічн
а служба

6. Організація профілактичних заходів,
спрямованих на виховання міжнаціональної
поваги й нетерпимого ставлення до проявів
расизму та ксенофобії

Протягом
навчального

року

Класні керівники

7. Спільні  заходи із ЮП СППП по
запобіганню правопорушень та булінгу

Вересень Калічак О.Я.

10. Планування  роботи Ради профілактики
правопорушень.

Вересень Калічак О.Я.

11. Засідання Ради профілактики
правопорушень.

Перша середа
кожного
місяця

Калічак О.Я., члени РП



12. Уточнення списків учнів, схильних до
правопорушень, а також учнів, які
безпричинно не відвідують школу.

Вересень,
протягом

року

Соціальний педагог,
класні керівники

13. Рейд «Урок» Вересень Адміністрація, класні
керівники.

14. Оформлення соціального паспорта школи. Вересень,
січень

Класні керівники,
соціальний педагог

15. Оновлення стенду щодо протидії булінгу Вересень соціально-психологічн
а служба

16. Проведення Всеукраїнського тижня протидії
булінгу.

Вересень Дробиняк Л..В., Піхо
О.Л.

17. Консультування батьків з питань правової
освіти.

Протягом
року

Адміністрація,  класні
керівники,
соціально-психологічна
служба

18. Контроль за звітністю класних керівників
щодо невідвідування учнями ліцею уроків
без поважних причин.

Грудень Калічак О.Я.

19. Індивідуальна робота з учнями, схильними
до правопорушень.

Протягом
року

Адміністрація,
соціально-психологічна
служба

20. Індивідуальна робота з учнями, які стоять на
внутрішкільному обліку.

Протягом
року

Калічак О.Я.,
Дробиняк Л.В.,
Піхо О.Л.

21. Операція «Шкільне подвір'я». Квітень Вчителі трудового
навчання, класні
керівники

22. Тиждень правових знань. Грудень Калічак О.Я.,
Дробиняк Л.В.,
Кундис В.Я.

23. Оформлення книжкової виставки з питань
профілактики правопорушень.

Грудень Довжанська Г.І.

24. Контроль за відвідуванням ліцею учнями,
схильними до правопорушень

Грудень,
березень

Калічак О.Я., класні
керівники

25. Рейд-перевірка умов проживання учнів, які
схильні до пропусків уроків.

За потреби Дробиняк Л.В., класні
керівники

26. Засідання СКК  «Школа – безпечне освітнє
середовище»

жовтень Гаргас Н.І.,
Дробиняк Л.В.

27. Профілактика негативних проявів у
поведінці та формуванні здорового способу
життя дітей та учнівської молоді.

Згідно з
планом

Станович Н.М., лідери
учнівського
самоврядування.

28. Проведення  бесід про вплив шкідливих
звичок.

Протягом
року

Калічак О.Я.,
Дробиняк О.Я.

29. Вивчення соціометричного статусу
важковиховуваних дітей.

Протягом
року

Дробиняк Л.В.,
Піхо О.Л.



30. Збір інформації про відвідування ліцею
учнями 1-11 класів

щодня Класні керівники,
Дробиняк Л.В.

32. Профорієнтаційна робота з учнями,
схильними до правопорушень

Протягом
року

Класні керівники,
соціально-психологічна
служба

33. Залучення учнів пільгових категорій до
гурткової та спортивної роботи.

Протягом
року

Класні керівники,
соціальний педагог

34 Налагодження співпраці педагогічної,
учнівської та батьківської спільнот з
соціальними службами та ювенальною
поліцією міста.

Протягом
року

Калічак О.Я.,
Дробиняк Л.В.

35. Співпраці та запрошення на Раду
профілактики представників ювенальної
превенції, соціальних служб міста,
представників ВО ДМР та громадських
організацій.

Протягом
року, за
потреби

Калічак О.Я.,
Дробиняк Л.В.,
Піхо О.Л.

36. Забезпечення висвітлення на сайті школи
заходів для педагогів, дітей та батьків з
питань пропаганди здорового способу життя,
правової освіти, запобігання негативним
проявам серед неповнолітніх

Постійно Калічак О.Я.,
Дробиняк Л.В.,
Піхо О.Л.

37. Залучення представників  учнівського
парламенту до підготовки та
проведення «круглих столів» з питань
протидії булінгу.

Грудень Станович Н.М.

38. Забезпечення участі учнів ліцею в
олімпіадах, турнірах, конкурсах з
правознавства.

Згідно з
планом

Кундис В.Я.

39. Продовження роботи клубу «Феміда»
(надання консультацій учням ліцею з питань
правової освіти)

Протягом
року, за
потреби

Кундис В.Я.

40. Висвітлення на сайті ліцею інформації для
батьків щодо компетентностей безпечної
поведінки у цифровому просторі.

Постійно Дробиняк Л.В.

41. Висвітлення на сайті ліцею інформації для
батьків про шкідливість впливу комунікації
дітей у мережі Інтернет на їхнє здоров’я та
життя («групи смерті», «Інтернет
Челленджі»)

Постійно Дробиняк Л.В.


