Механізм
профілактичної та правовиховної роботи з учнями, які не відвідують заняття,
“важкими” учнями та учнями, які стоять на обліку в КМ, ССД
Майстер в/н сумісно з класним керівником в щоденнику педнагляду веде записи про проведену
роботу з учнями, які не відвідують заняття, “важкими” учнями та учнями, які стоять на обліку в КМ,
ССД з зазначенням дати, місяця і підписом учня та батьків.
1. Індивідуальна робота проходить за таким планом:
 В трьохденний термін відсутності учня на заняттях
- виявлення причин пропусків занять, запізнень, уходів з уроків, тощо;
- відвідування учнів за місцем проживання (складання акта обстеження житловопобутових умов);
 Постійно
- проведення індивідуальних бесід;
- підтримка постійного зв’язку з батьками (інспектором з правоохоронних органів, якщо
учень стоїть на обліку);
- залучення до гуртків, спортивних секцій, надання тимчасових та постійних доручень;
- відвідання уроків з метою спостереження за учнями з неадекватною поведінкою( з
записами в щоденнику педнагляду)
- постійний контроль за учнями, за участю їх в трудових справах груп;
- залучення “важких” учнів до групових та загальноучилищних справ.
2. Засідання ради профілактики групи (протокол № ___ від __________ Рішення _____________ )
3. Листи (телеграми) батькам
4. Засідання ради профілактики училища (протокол № ___ від __________ Рішення ___________)
Заходи впливу:
- попередження
- постановка на внутріучилищний облік;
- написання листів за місцем роботи батьків;
- написання листів в службу у справах дітей;
- порушення клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності;
- написання листів в кримінальну міліцію, інше
5. Запрошення на бесіду батьків разом з учнями до заступників директора, директора (дата, тема
бесіди, рішення)
6. Педагогічна рада (дата, рішення).
Майстри в/н та класні керівники при організації профілактичної та право виховної роботи
повинні обов'язково користуватися наступними напрямками:
a. знаннями нормативних документів: (Закони України «Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту», Постанова Кабміну № 992 «Про затвердження порядку надання
робочих місця для проходження учнями (слухачами) ПТНЗ виробничої практики», «Про
затвердження державного стандарту ПТО» на підставі наказу № 419 «Положення про
організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ»,постанова Кабміну № 882
"Питання стипендіального забезпечення")
b. володінням різноманітних форм та методів позаурочної правовиховної роботи;
c. дієвою роботою органів учнівського самоврядування в групах, училищі
d. залученням батьків, представників правоохоронних органів, лікарів, психологів;
e. знаннями індивідуальних особливостей учнів,
f. контролем за учнями схильними до правопорушень;
g. самоосвітою та постійним систематичним підвищенням свого педагогічного рівня,
впровадженням передового педагогічного досвіду щодо організації виховної роботи
(етика спілкування; знання педагогіки, психології; підготовка рефератів, методичних
розробок)
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