ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.директора коледжу
________Л.П. Шумська
« 29 » сепня 2016 року

П Л А Н РОБОТИ
КОМІСІЇ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПКНГ ПолтНТУ
НА 2016-2017 Н.Р.
Заходи

Термін
проведення

Відповідальні

1.

Скласти і затвердити список членів комісії

До 01.09

Заст. директора з
виховної роботи

2.

Скласти і затвердити план роботи комісії з
профілактики правопорушень на 2016-2017 н.р.
Вивчити нормативну базу щодо профілактики
правопорушень серед неповнолітніх
Ознайомити членів комісії з планом роботи та
головними завданнями комісії на 2016-2017
навчальний рік
Створити банк даних студентів різних соціальних
категорій
Залучити до роботи з студентами «групи ризику»
психологічну службу та працівників
правоохоронних органів
Поставити на облік студентів, схильних до
правопорушень, студентів, які потребують
корекції поведінки, студентів із сімей соціального
ризику
Вивчити стан адаптації першокурсників з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з метою їх успішної соціалізації

До 01.09

Голова комісії

Вересень

Заст. директора з
виховної роботи

Вересень

Члени комісії

До 01.09

Заст. директора з
виховної роботи

Протягом року

Члени комісії

Протягом року

Заст. директора з
виховної роботи

Вересень - жовтень

Практичний
психолог

Вересень

Завідувачі
відділень

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Члени комісії

Протягом року

Заст. директора з
виховної роботи

Протягом року

Заст. директора з
виховної роботи

Протягом року

Заст. директора з

№

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Провести рейд «Урок»
Вивчити психологічні й індивідуальні
особливості студентів, їхні здібності та нахили.
Залучати їх до роботи у колективах художньої
самодіяльності, у клубах за інтересами та
спортивних секціях
Провести загальноколеджанський рейд з метою
виявлення порушень санітарних та режимних
норм (паління цигарок, сторонні предмети,
зовнішній вигляд – разом з органами
студентського самоврядування)
Організувати зустрічі студентів з лікарями,
працівниками правоохоронних органів
Систематично проводити дні великого рейду в
гуртожитку за участю членів комісії з
профілактики правопорушень, практичного
психолога та медичної сестри
Провести роботу для батьків з питань правового

виховання
15. Заслухати на нарадах та методичному об’єднанні
кураторів груп питання щодо організації роботи з
превентивного виховання
Удосконалити систему заходів для змістовного
16.
відпочинку студентів і проведення дискотек,
тематичних вечорів, зустрічей, культпоходів.
Упровадити ефективні методики позааудиторної
роботи зі студентською молоддю
Провести цикл бесід зі спеціалістами соціальної
17.
служби для молоді: підліткова злочинність:
правопорушення та відповідальність; запобігання
тютюнокурінню
18.
Затвердити графік чергувань адміністрації та
викладачів в гуртожитках
Удосконалити діагностичний інструментарій
щодо визначення соціального оточення студентів,
груп
Систематично вивчати стан справ, тенденції у
20.
студентському середовищі, надавати практичну
допомогу кураторам груп із питань попередження
правопорушень, пияцтва, наркоманії та злочинів

виховної роботи,
куратори груп
Травень

Заст. директора з
виховної роботи

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Заст. директора з
виховної роботи,
куратори груп

До 01.09

Заст. директора з
виховної роботи

Протягом року

Практичний
психолог

Протягом року

Члени Комісії

Протягом року

Заст. директора з
виховної роботи,
практичний
психолог

Постійно

Адміністрація
коледжу

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Зав. відділень,
куратори груп

Протягом року

Куратори груп

19.

21.

Провести профілактичну роботу з
неблагополучними сім’ями

Організувати щоденний контроль за
відвідуванням занять, оперативно виявляти
причини відсутності студентів та приймати
необхідні міри
23. Забезпечити своєчасне інформування студентів
про випадки скоєних правопорушень
(ознайомлення з наказами в групах, відділеннях)
24.
Спрямувати роботу на докорінне підвищення
правових знань і культури студентів та їх батьків
22.

25.

Провести аналіз умов проживання в сім’ях
опікунів дітей-сиріт

Провести широку аналітичну роботу з вивчення
26. причин та умов споєння правопорушень взагалі і
по кожному студенту зокрема
Формувати вміння й навички реалізації здорового
27.
способу життя, відповідального ставлення до
власного здоров’я шляхом проведення
превентивної роботи в групах, коледжі
28.
Оформити правовий куточок в гуртожитку
«Адміністративна відповідальність»
29.

Використати у виховній роботі активні методи з
питань профілактики ВІЛ-СНІДу

Постійно

Протягом роу

Куратори груп,
практичний
психолог
Заст. директора з
виховної роботи,
викладачі фіз.
виховання

Вересень

Вихователі
гуртожитків

Протягом року

Педколектив

Заст. директора з
виховної роботи,
викладач
правознавства
Заст. директора з
виховної роботи,
викладач
правознавства

30.

Розробити план заходів проведення Місячника
правових знань

Вересень

31.

Організувати та провести Всеукраїнський
тиждень права

Листопад

32.

Активізувати просвітницьку роботу з батьками
щодо попередження шкідливих звичок дітей

Протягом року

Члени Комісії,
куратори груп

Організувати індивідуальні консультації
студентів, батьків, педагогів

Протягом року

Практичний
психолог

Протягом року

Викладач
правознавства

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Викладач
правознавства

Постійно

Завідувачі
відділень,
куратори груп

На батьківських
зборах

Куратори груп

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

Спланувати роботу з ознайомлення студентів з
основними положеннями Конвенції ООН про
права дитини, законодавчих актів України, де
закріплюється їхнє правове становище
Підтримувати тісні контакти з батьками,
своєчасно повідомляти про правопорушення,
скоєні їх дітьми
Орієнтувати студентів, куди й до кого звертатися,
якщо порушуються їхні права
Здійснити контроль щодо виявлення й поширення
фактів жорстокого поводження з дітьми
працівників, студентів коледжу та притягнення їх
до дисциплінарної відповідальності
Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з
батьківською громадськістю щодо необхідності
виховання в сім’ї високих морально-етичних рис
в студентської молоді
Підготувати статистичний звіт злочинів і
правопорушень за 2016-2017 навчальний рік
Здійснити аналіз роботи комісії у 2016-2017
навчальному році

Голова комісії

Червень
Червень

Заст. директора з
виховної роботи
Заст. директора з
виховної роботи

Ю.В.Вербова

