ПРОТОКОЛ № 4
засідання Ради профілактики правопорушень
від «27» квітня 2021 р.
Присутні: 7 осіб
Відсутні: немає
Порядок денний:
1. Про профілактичну роботу з учнями, які пропускають навчальні заняття
без поважних причин
2. Про профілактичну роботу з учнями, які стоять на внутріучилищному
обліку
І. Слухали:
Голову ради профілактики правопорушень Світлану Маринчук,
яка звернула увагу на профілактичну роботу з учнями, які пропускають
навчальні заняття без поважних причин. Протягом 2020 – 2021 н.р.
профілактичні заходи здійснювалися громадськими наставниками та
класними керівниками як очно, так і дистанційно (індивідуальні бесіди та
години спілкування, скап-зв'язок, телефонний зв'язок та вайбер-листування).
Були обговорені такі питання: необхідності здобуття неповнолітніми повної
загальної середньої освіти, заборони самовільних уходів з дому,
профілактики насильства серед учнів та в їх родинах, відповідальності
батьків за неналежне виховання дітей, профілактики шкідливих звичок у
молоді, кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння злочинів
тощо.
Виступили:
Соціальний педагог Наталія Гузь, яка звернула увагу на те, що з
учнями, які пропускають навчальні заняття без поважних причин необхідно
постійно проводити профілактичні бесіди та тримати на контролі їх
перебування та місцезнаходження під час карантину, постійно взаємодіяти з
батьками та повідомляти про відсутність їх дитина на заняттях.
Ухвалили:
1. Громадським наставникам, класним керівникам, соціальному педагогу,
практичному психологу та медичному працівнику продовжувати
(постійно) роботу щодо профілактики правопорушень та шкідливих
звичок.
2. Залучати учнів до громадсько-культурного життя училища та участь в
різноманітних заходах, які проводяться в закладі освіти.

ІІ. Слухали:
Голову ради профілактики правопорушень Світлану Маринчук, з
питанням про профілактичну роботу з учнями, які стоять на
внутріучилищному обліку. До основних профілактичних заходів можна
віднести:
 проведення індивідуальних бесід з учнями;
 підтримка постійного зв’язку з батьками (класним керівником та
інспектором з ювенальної превенції, якщо учень стоїть на обліку);
 відвідування учнів за місцем проживання (складання акта обстеження
житлово-побутових умов);
 залучення до гуртків, спортивних секцій, надання тимчасових та постійних
доручень;
 постійний контроль за учнями, за участю їх в трудових справах груп;
 залучення “важких” учнів до групових та загальноучилищних справ.
Виступили:
Володимир Компанієць, член ради профілактики правопорушень, який
наголосив про необхідність продовжувати надавати учням даної категорії
соціальну і правову допомогу, постійно тримати їх навчання та поведінку на
контролі, наголошувати батькам про відповідальність за виконання ними
батьківських обов’язків.
Ухвалили:
1. Громадським наставникам учнів, які стоять на внутріучилищному
обліку продовжувати надавати учням даної категорії соціальну і правову
допомогу, постійно тримати їх навчання та поведінку на контролі,
наголошувати батькам про відповідальність за виконання ними батьківських
обов’язків .
2. Залучати учнів до громадсько-культурного життя училища та участь в
різноманітних заходах, які проводяться в закладі освіти.

Голова ради
профілактики правопорушень

Світлана Маринчук

Секретар ради
профілактики правопорушень

Галина Григоренко

