ГЛУХШСЬКИИ АГРОТЕХН1ЧНИИ 1НСТИТУТ
IMEHI С.А. КОВПАКА СУМСЬКОГО НАУ
«ПОГОДЖУЮ»
Голова оргашв студентського
самоврядування Глух1вського
агротехн1 много шституту
iMeHi С Ж Ковпака7Сумського НАУ
У '^
Н.О. Янченко
30.09.2016 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Глух1вського агротехшчного
шституту^меш С.А. Ковпака
1Ського НАУ
.• А.В. Литвиненко
.09.2016 р.

ПОЛОЖЕНИЯ
про раду з профшактики правопорушень
серед неповнол!тшх студенНв
Глух1вського агротехшчного шституту iMeHi С.А. Ковпака
Сумського НАУ
1. Загальш положения
1.1. Рада з профшактики правопорушень серед неповнолпшх студента
Глух1вського агротехшчного шституту iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ - це
структурний пщроздш внутршньо! системи yпpaвлiння виховним процесом
iHCTHTyTy, який покликаний об'еднати зусилля пeдaгoгiчнoгo, студентського
кoлeктивiв, батьювсько! громадськосп, пcиxoлoгiчнoi службы шституту в
створенш едино! системи роботи з профшактики бeздoгляднocтi та правопорушень
серед студента шституту, координувати дп педагопчного колективу з роботою
районных , мюьких структур i громадських оргашзацш.
1.2. Рада з профшактики правопорушень серед неповж ш тш х cтyдeнтiв
Глух1вського агротехшчного iHCTHTyry iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ
створюеться наказом директора шституту з метою запобшання, попередження та
профшактики правопорушень i злoчинiв, змщнення дисциплши серед cтyдeнтiв
iHCTHTyry.

1.3. Рада з профшактики правопорушень серед неповж ш тш х cтyдeнтiв
Глух1вського arpoTexHinHoro шституту iMem С.А. Ковпака Сумського НАУ
керуеться у сво!й дiяльнocтi Конвенщею ООН про права дитини, Конститущею
Украши, Законами Украши, що стосуються захисту прав дней, шших нормативноправових aKTie пiдpoздiлiв полщи та сощальних служб, даним Положениям.

г

1.4. Головна мета д1яльносп ради з профилактики правопорушень серед
неповнол1тн1х студенлв Глух1вського агротехн1чного 1нституту 1мен1 С.А. Ковпака
Сумського НАУ - створення Bcix умов та використання Bcix можливих метод1в для
запоб1гання та подолання вщхилень у поведiнцi студенлв iнституту.

2. Органiзацiя роботи ради
2.1. Склад ради по профшактищ правопорушень розглядаеться на першому
засщанш ради та затверджуеться наказом директора шституту.
2.2. Головою ради по профшактищ правопорушень е директор шституту.
2.3. Заступником голови ради е заступник директора з виховно! роботи.
2.4. Членами ради можуть бути представники адмшютраци шституту (заступники
директора, зав. вщдшення), практичний психолог, юрисконсульт, представники
оргашв студентського самоврядування, виховател^ досвщчеш педагопчш
пращвники iнституту, представники батьювсько! ради iнституту.
2.5. Рада з профилактики проводить сво! засщання не рiдше одного разу на мшяць.
2.6. Рада з профилактики проводить сво! засщання у вщповщносл до плану,
затвердженого на першому засщанш або при необxiдностi (розгляд нагального
питання, щодо конкретно! особи за зверненням правоохоронних оргашв, батьшв чи
сощальних служб тощо).
2.7. Рада по профшактищ являеться одним зi складових виховного процесу у
Глуxiвському агротехшчному iнститутi iменi С.А. Ковпака Сумського НАУ i дiе
виключно в рамках законодавства Укра!ни.
2.8. Рада мае право запрошувати на сво! засiдання студентiв та !х батькiв, питання
яких вона розглядае, кураторiв груп студентiв схильних до правопорушень,
представнишв соцiальниx служб та правоохоронних оргашв.
2.9. Рш ення ради приймаеться шляхом вщкритого голосування (бшьшштю
голосiв). У випадку однаково! кiлькостi голосiв прерогатива надаеться рш енню за
яке проголосував голова ради.
2.10. Хщ засiдання Ради з профилактики i прийнятi рiшення протоколюються одним
iз членiв ради, який на першому засщанш обираеться секретарем ради.
2.11. Свою роботу рада профилактики проводить у лсном у контакт з
правоохоронними органами, громадськими оргашзащями, сощальними службами,
виконавчою службою у справах неповнолггшх, якi проводять виховну роботу з
неповнолiтнiми.

2.12. Рш ення Ради приймаеться остаточно i не шдлягае перегляду. Р ш ення Ради
може бути оскаржене у встановленому чинним Законодавством порядку.
3. Права та обов’язки ради
3.1. Рада зобов’язана:
- дiяти виключно в рамках Закошв, номативно-правових актiв, шших документiв з
метою недопущення порушення прав i свобод неповнолiтнiх;
- використовувати в сво!й роботi виключно демократична педагогiчнi, моральноетичнi, шдходи та методи;
- створювати умови для бшьш гармоншно! адаптацн студенлв до моральноправових норм людського спiвжиття;
- створювати банк даних проблемних студенлв («група ризику»), систематично
його оновлювати та проводити роботу з ушма студентами вiднесеними до дано!
категорн;
- попереджувати випадки порушення морально-правових
студенлв;

норм

поведiнки

- оперативно реагувати на випадки порушення дисциплши в iнститутi, шм’!, поза
навчальним закладом;
- систематично подавати запити на вщдш дитячо! полщи та цiкавитися, хто зi
студентiв притягувався до адмшютративно! вщповщальносл;
- використовувати педагогiчно виправданi засоби для индивидуального впливу на
студентiв, схильних до правопорушень ;
- залучати спецiалiстiв рiзних напрямкiв до консультування студентiв, батькiв,
педагогiв з проблем формування i розвитку особистосл студента;
- органiзовувати роботу студенлв з числа схильних до порушень, з вивчення
права, морально-етичних норм, основ психологи i сощологн, а в окремих випадках
- запроваджувати вщповщш факультативи i гуртки;
- постшно монггорити, аналiзувати та контролювати дотримання студентами
правил внутр 1~т нього розпорядку в ГнститутГ, студентських гуртожитках, та
дотримання правових норм поза навчальним закладом;
- виявляти студенлв, що мають проблеми з вихованням та батьюв, якГ не
виконують сво! о6 ов’язкГв щодо виховання дгтей, доводити до вщома про них
служ6Г у справах дiтей, соцiальним службам, полщи;
- виховувати у студенлв повагу до Законодавства Укра!ни;
- систематично подавати запити на вщдш дитячо! полщи та щкавитися, хто зГ
студентiв притягувався до адмшштративно! вГдповГдальностГ;

- т1сно сшвпрацювати в напрямку виховання молод1 та надавати допомогу
сощальним службам, полщи, службам у справах дггей, державнш виконавчш
службу шшим державним органам, що мають вщношення до виховання
неповнолгтшх;
- здшснювати контроль за шдл^ками, я к знаходяться на облжу у вщ дш полщи у
справах неповнолпшх;
3.1. Рада мае право:
- приймати рш ення та (при необхщност^ звертатися для реал1зацН сво!х рш ень за
допомогою до батьюв студенлв, сощальних служб, служби у справах дггей, полщи;
- запрошувати на сво! засщання проблемних студенлв, батьюв, представниюв
сощальних служб, служби у справах дй'ей, полщи, шших оЫб - фах1вц1в
вщповщного напрямку (в залежносл вщ ситуаци, що розглядаеться).
- рада не тдпорядковуеться сощальним службам, полщи, служб! у справах дгтей i
мае право водмовити представникам з !х числа бути присутнiми на засщанш ради;
- рада мае право порушувати питання про притягнення батьюв до встановлено!
Законом водповщальносл перед державними та суспiльними оргашзащями;
- призначати iндивiдуальне шефство (наставництво) над „важкими” пiдлiтками,
заслуховувати на засщаннях звiти шефiв та кураторiв про проведену роботу з
попередження правопорушень та щодо змiцнення дисциплши;
- виносити проблемнi питання на обговорення педагопчно! ради для прийняття
рш ення. Клопотати перед педагогiчною радою, сощальними службами, полiцiею,
виконавчою службою про взяття студента на поруки;;
- контролювати та вносити корективи до планування, подготовки, здiйснення
дiяльностi методичним об’еднанням кураторiв навчальних груп та вихователiв;
- надавати методичш рекомендацii в напрямку правовиховно! роботи кураторам
навчальних груп, членам педагопчного колективу, батькам студенлв або особам,
що !х замiнюють;
- оргашзовувати i проводити тренiнги, семiнари, вщ крил майстер-класи правовиховного характеру;
- надавати рекомендаци та (або) директиви органам студентського самоврядування
iнституту;
- добирати дощльш психолого-педагогiчнi, органiзацiйнi, сощальш впливи на
«проблемних» студентiв з урахуванням конкретних умов i особливостей;
- залучати пiдлiткiв, схильних до правопорушень до спортивних секцш, гуртюв
техшчно! та художньо! творчостi (за погодженням з батьками);

- розробляти HOBi ефективш форми i методи реагування на очжувану i реальну
ситуацда з вщхиленнями у поведiнцi чи з порушення морально-правових норм з
боку студентiв;
- при необхщност розглядати на сво!х засiданнях правопорушення вчиненi
повнолiтнiми студентами.
4. Ввдповвдальшсть членiв Ради.
4.1. Члени Ради несуть вiдповiдальнiсть перед студентами та !х батьками в рамках
чинного Законодавства Украши.

Заступник директора
з виховно 1' роботи

С.О. Журба

