
“Затверджую” 

Директор Прилуцького  

агротехнічного коледжу 

______________ П.І. Черніков  

01 вересня 2020 р. 

       План  

роботи комісії по профілактиці правопорушень 

та покращенню якості знань  

на 2020-2021 н.р. 
№ 

п/п Назва заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1. Організувати та спланувати роботу з 

профілактики правопорушень  

Серпень -

вересень  

Жукова С.Г. 

2. З метою ознайомлення з індивідуальними  

особливостями студентів,  вивчити особові 

справи студентів нового набору  

Вересень-

жовтень 

Куратори ново 

набраних груп  

3. З метою виявлення схильних до 

правопорушень, провести діагностування 

студентів нового набору, поставити їх на 

облік в групі, коледжі, завести картки 

індивідуальної роботи    

Вересень  Куратори груп  

4. Провести місячник правових знань до Дня 

юриста  

Вересень Жукова С.Г. 

Корпич Ю.О. 

5. Організувати засідання ради у гуртожитках   Жукова С.Г. 

вихователі   

6. Організувати систематичний контроль за 

станом відвідування студентами 

навчальних занять з подальшим 

обговоренням порушень на засіданнях 

ради  

Протягом 

року  

Завідувачі 

відділень, 

студрада, 

студпрофком    

7. Систематично проводити рейди – 

перевірки “Зупинимо цигарку”, “ Урок” з 

подальшим обговоренням на виробничих 

Протягом 

року  

Адміністрація, 

редакція газети, 

студентське 

самоврядування   



лінійках та висвітленням в газеті “Вісник”    

8. З метою висвітлення стану успішності і 

поведінки студентів, підтриманням 

контакту з батьками студентів,  членам 

ради брати участь у проведенні 

батьківських зборів  

Протягом 

року  

Черніков П.І., 

члени ради 

9. Підтримувати контакти з батьками 

студентів, своєчасно інформувати їх про 

правопорушення, скоєні їх дітьми  

Протягом 

року  

Члени комісії, 

куратори груп 

 

10. 

 

Постійно вивчати тенденції розвитку 

студентського колективу, надавати 

практичну допомогу кураторам, 

вихователям з питань попередження 

правопорушень, пияцтва, наркоманії та 

скоєння злочинів      

 

Протягом 

року  

 

Члени комісії  

11. Своєчасно вживати заходи  щодо 

попередження правопорушень серед 

студентської молоді  

Протягом 

року  

Члени комісії, 

куратори груп, 

члени студрада   

12. Систематично проводити засідання ради з 

подальшим висвітленням результатів її 

роботи в газеті “Вісник” 

1 раз в два 

місяці  

Черніков П.І.,  

Жукова С.Г.  

13. Організувати та проводити згідно з планом 

роботу правового всеобучу   

Згідно  з 

планом 

всеобучу  

Черніков П.І.,  

Жукова С.Г. 

14 Узагальнити кращий досвід куратора 

навчальної групи  з організації роботи по 

профілактиці правопорушень 

Травень 

2021р. 

Жукова С.Г. 

Ансєєва Л.В. 

 

Заступник директора  

з виховної роботи              ________________         С.Г.Жукова 

  


