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ПЛАН 

роботи громадського інспектора з охорони дитинства 

Бесарабівського навчально-виховного комплексу  

на 2020/2021 навчальний рік 
 

Напрям № 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Прим. 

І.Організаційна 

робота 

1 Скласти соціальні паспорти 

класів та контролювати зміни в 

соціальному статусі дітей. 

До 

05.09.2020 

 

2 Поновити соціальний паспорт 

пільгового контингенту 

Бесарабівського НВК 

До 

05.09.2020 

 

3 Зібрати необхідні документи 

(копії), що підтверджують 

належність дітей до пільгової 

категорії. 

До 

10.09.2020 

 

4 Організація поглибленого 

медичного огляду для дітей 

пільгового контингенту (в тому 

числі дітей-сиріт, напівсиріт, 

під опікою). 

Двічі на рік 

(за 

наявності) 

 

5 Планування індивідуальної 

виховної роботи з батьками 

дітей, що потребують 

відповідної педагогічної 

підтримки. 

До 

10.09.2020 

 

6 Організація безкоштовного 

харчування в шкільній їдальні 

дітей з малозабезпечених сімей 

та дітей-сиріт. 

До 

01.09.2020 

 

7 Організація безпечного та 

безкоштовного підвозу 

шкільним автобусом до місця 

навчання дітей пільгових 

категорій. 

До 

01.09.2020 

 

8 Організація зайнятості дітей 

пільгових категорій у 

До 

15.09.2020 

 



позаурочний час  (участь в 

роботі гуртків, секцій, клубів). 

 

9 Організація дозвілля дітей 

пільгових категорій 

(відвідування екскурсій, 

виставок, музеїв, вистав). 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

10 Залучення спонсорської 

допомоги для дітей пільгових 

категорій 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

11 Організація літнього 

оздоровлення дітей пільгового 

контингенту. 

 

Квітень-

травень 

2021 

 

ІІ. Практична 

частина 

1 Провести обстеження умов 

життя та виховання дітей 

пільгових категорій, матеріали 

обстежень узагальнити актами 

та винести на розгляд 

педагогічної ради та нарад при 

директорові. 

Вересень 

2020 

 

2 Проводити роботу по 

виявленню учнів пільгових 

категорій з метою надання їм 

необхідної соціальної, 

правової, матеріальної та 

психолого-педагогічної 

допомоги. 

Протягом 

навчального 

року 

 

3 Здійснювати контроль за 

виконанням опікунами своїх 

обов’язків. 

Протягом 

навчального 

року 

 

4 Здійснювати контроль щодо 

захисту життєвих та майнових 

прав дітей позбавлених 

батьківського піклування, 

забезпечення єдиним квитком, 

підручниками, охопленням у 

позашкільній освіті. 

Протягом 

навчального 

року 

 

5 Здійснювати контроль за 

відвідуванням, навчанням, 

вихованням та станом здоров’я 

дітей пільгового контингенту. 

Протягом 

навчального 

року 

 

6 Надання матеріальної 

допомоги дітям, які її 

В разі 

потреби 

 



потребують, з фонду 

обов’язкового навчання. 

7 Вивчення морально-

психологічного клімату в класі 

та індивідуальних 

психологічних якостей дітей 

(тестування, анкетування 

тощо). 

Протягом 

навчального 

року 

 

8 Проведення бесід та зустрічей з 

представниками служб: 

- з методистом відділу освіти, 

молоді та спорту з питань 

психології; 

- соціальним працівником; 

- медичними працівниками; 

- представниками МНС, поліції, 

ювенальної  превенції, служб у 

справах дітей) 

Протягом 

навчального 

року 

 

 9 Контролювати 

працевлаштування дітей 

пільгових категорій по 

закінченню Бесарабівського 

НВК 

 

Вересень 

2020 

 

ІІІ. Методична 

робота 

1 Ознайомити педпрацівників та 

батьків із урядовими та 

галузевими актами, що 

забезпечують дотримання 

законодавства в галузі охорони 

дитинства. 

Протягом 

навчального 

року 

 

2 Включити в роботу ШМО 

класних керівників питання: 

- Про нормативно-правове 

забезпечення з охорони 

дитинства. 

- Про основи педагогічної 

взаємодії вчителів та батьків. 

Формування позитивного 

психологічного клімату в сім'ї. 

- Про особливості спілкування з 

учнями різних соціальних груп. 

- Про підготовку до літнього 

оздоровлення. 

 

 

Вересень 

2020 

 

Листопад  

2020 

 

 

Березень 

2021 

Травень 

2021 

 

3 Розглянути питання охорони 

дитинства на нарадах при 

директорові: 

Згідно 

плану 

 



- Про підсумки літнього 

оздоровлення учнів пільгових 

категорій; 

- Про роботу педколективу по 

виконанню Закону України 

«Про охорону дитинства»; 

- Про використання фонду 

обов’язкового навчання» 

- Про підготовку до 

оздоровлення дітей влітку. 

4 Розглянути питання охорони 

дитинства на засіданнях ради 

Бесарабівського НВК: 

- Про стан роботи 

Бесарабівського НВК з охорони 

дитинства; 

- Про виділення матеріальної 

допомоги дітям, які її 

потребують; 

- Про оздоровлення дітей 

влітку. 

Згідно 

плану 

 

5 Видати накази щодо роботи по 

соціальному захисту дітей 

пільгового контингенту: 

- Про призначення 

громадського інспектора. 

- Про використання фонду 

обов’язкового навчання. 

- Про підсумки роботи по 

охороні дитинства за 2020/2021 

навчальний рік. 

 

 

 

Вересень 

2020 

Грудень 

2020 

Травень 

2021 

 

ІV. Робота з 

батьками 

1 Розглянути питання на 

загальношкільних батьківських 

зборах: 

- Про завдання сім’ї, школи, 

громадськості у вихованні 

підростаючого покоління на 

сучасному етапі.  

- Про відповідальність батьків 

за життя  та здоров'я дітей, 

запобігання дитячому 

травматизму учнів 

Бесарабівського НВК у 

2020/2021 навчальному році. 

- Про роль родини в розвитку 

моральних якостей 

 

 

Жовтень   

2020 

 

 

Грудень 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



дошкільників та підлітків, 

недопущення насильства серед 

членів родини. Роль сім'ї у 

вихованні дітей. 

Березень  

2021 

 

2 Індивідуальні бесіди на тему: 

- «Здорова дитина – щаслива 

родина»; 

- «Відповідальність за 

виконання батьківських 

обов’язків»; 

- «Недопущення насильства в 

сім'ї». 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

3 Анкетування батьків «Ви і ваша 

дитина» 

 

Вересень 

2020 

 

4 Залучення батьків до співпраці 

з Бесарабівським НВК та до 

участі у виховних формах 

діяльності: спортивних 

змаганнях, вітально-

розважальних заходах, 

конкурсах, бесідах на 

проблемні теми (про шкідливі 

звички, ВІЛ/СНІД, вплив 

алкоголю та наркотичних 

речовин на організм людини 

тощо). 

Протягом 

навчального 

року 

 

V. Аналітична 

робота 

1 Аналіз роботи Бесарабівського 

НВК з охорони дитинства за 

2020/2021 навчальний рік. 

 

Червень 

2021 

 

2 Звітування класних керівників 

про роботу з дітьми пільгового 

контингенту та дітьми, що 

опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

Двічі на рік  

 

 


