
 
Аналіз результативності роботи  центру захисту прав дитини за 2014-15 навчальний рік 

Центр захисту прав дитини здійснює соціальний захист і організовує      допомогу учням з 

малозабезпечених сімей,     сиротам, напівсиротам, дітям учасників АТО, забезпечує захист прав та 

інтересів учнів, здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні, за бережливим ставленням до хліба, 

організовує роботу шкільного бюро знахідок, учнівського бюро добрих послуг, формує навички 

здорового способу життя, контролює дотримання учнями Статуту  школи (правил для учнів) та 

Декларації прав  і обов’язків учня Зірненської ЗОШ «Престижна школа –це моЯ», пропагує умови 

страхування серед школярів, піклується про молодших школярів. Проводить аналіз звітів чергових 

класів, складання списків правопорушників. 

 Проводить профілактичну роботу з метою попередження правопорушень під час навчання та в 

канікулярний час, бере участь у засіданнях комісії по попередженню правопорушень, де 

розглядається  негативна поведінка учнів школи. Бере участь в роботі консультативного пункту 

(проведення анкетування, тестування, зустрічі психолога).  Проводить  соціологічне спостереження за 

старшокласниками (проведення анкет, вивчення готовності старшокласників до життя). Складає 

списки дітей з «групи ризику», списки сімей, які виїжджають на заробітки (батько чи мати), залишають 

дітей на бабусь, дітей учасників АТО. 

Проводить рейд «Перевірка стану відвідування учнями навчальних занять», заходи щодо 

попередження фізичного та психічного насильства над учнями, зустрічі учнів 8-11 класів з 

працівниками правоохоронних органів з  питань профілактики та запобігання правопорушень, 

шкідливих звичок. 

Також  членами нашого центру було проведено наступні заходи: 

☺ Лінійка-реквієм «Люди, мовчки встаньмо на хвилину» до Дня вшанування жертв голодомору 1932-

1933 р.р. Всеукраїнська акція «Запали свічку» 

☺ Річниця Євромайдану та Революції гідності. Відповідно до Указу Президента України від 13 

листопада 2014р. №872\2014 в державі встановлене свято-День Гідності та Свободи, яке відзначається 

щорічно 21 листопада, а 22 листопада –день пам'яті жертв голодомору. Отож на засіданні учнівської 

ради було прийняте рішення об'єднати два заходи в один. 

Учнi школи на чолі з бібліотекарем О.Чабан підготували захід під назвою «Схилімо голови в скорботі», 

де згадувались події 1932-33 та 2013 років, кожен присутній запалив свічку пам'яті і разом з 

учасниками вокального гуртка заспівав молитву за Україну. 

☺ Інтерактивна виставка «Маршрут Безпеки» до Дня боротьби зі СНІДом. 

☺ Тренінг «Від я до ми» 

☺ Акція «Ми проти СНІДу» 

 

☺ Міжнародний день прав людини.  10.12.14р. у школі відбулося одночасно три заходи, що тісно 

пов’язані між собою: районний семінар-практикум учителів «Основ християнської етики», «Етики», 

школа становлення конкурентоспроможного учителя історії та правознавства і зустріч із учасником 

АТО В.Шнайдером. Робочий день школи розпочався з традиційного першого уроку «Права людини» в 

рамках тижня Всеукраїнського тижня права, тому що 10 грудня - Всесвітній день прав людини 

.Учні  під час спілкування з воїном виготовили та подарували йому голуби миру з паперу, щиро 

подякували солдату за службу і вручили теплі речі. 

☺ Засідання «Підсумки про допущення правопорушень учнями 1-11 кл.» 

☺ ІБЖ «Профілактика правопорушень під час зимових канікул» 



  

☺ Було надано матеріальну допомогу дітям учасників АТО з фонду благодійної ярмарки «Осінній 

вернісаж» та придбано подарунки дітям, незахищених категорій до Дня святого Миколая за 

зібрані  кошти  під час зимової щоденної ярмарки. 

 


