Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф»
Запорізької міської ради Запорізької області
пр. Маяковського, 14, м. Запоріжжя, 69036, тел.(061) 226-83-09, (061) 239-50-32,
E-mail: ortalef@ort.zp.ua, Код ЄДРПОУ 20480717

НАКАЗ
.

. 2020 р.

№ ______

Про призначення громадського інспектора
з охорони дитинства
На виконання законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування», з метою забезпечення
створення якісної системи соціального захисту учасників навчально-виховного
процесу, своєчасного виявлення та постановки на облік дітей пільгових категорій, а
також для попередження порушень дисципліни
НАКАЗУЮ:
1.
Призначити громадським інспектором з охорони дитинства соціального педагога
Лукашенко І.О.
2.
Розробити та затвердити план роботи громадського інспектора з охорони
дитинства на 2020-2021 навчальний рік.
до 21.09.2020
3.
Оновити базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки.
до 07.09.2020
4. Здійснити обстеження умов проживання та виховання дітей пільгового контингенту,
а також сімей в скрутному життєвому становищі (за потребою).
протягом вересня
5.
Забезпечувати участь дітей пільгових категорій у позашкільних заходах гімназії,
району, міста.
6.
Забезпечити організацію безкоштовного харчування дітей пільгових категорій.
7.
Забезпечити інформування батьків (або осіб, що їх замінюють) дітей пільгових
категорій про можливості оздоровлення та відпочинку.
8.
Продовжити діяльність Ради профілактики правопорушень.
9.
Контроль за діяльністю та веденням документації громадського інспектора з
охорони дитинства покласти на заступника директора з ВР Тютюннік О.В.
10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор гімназії
Д.М. Шальміна
З наказом ознайомлені:
____________________ О.В. Тютюннік
____________________ І.О. Лукашенко

ПОЛОЖЕННЯ
про громадського інспектора з охорони дитинства
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Громадський інспектор з охорони дитинства загальноосвітнього навчального
закладу – це спеціаліст із соціальної та виховної діяльності, який здійснює в
навчальному закладі обов’язки з захисту прав та законних інтересів
неповнолітніх дітей пільгових категорій.
2. У свої діяльності громадський інспектор з охорони дитинства керується:
- Конституцією України;
- Конвенцією ООН про права дитини;
- Законами України;
- Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
- Указами Президента України;
- нормативними документами Міністерства освіти і науки України;
- відповідними розпорядчими документами відділу освіти
- відповідними розпорядчими документами відділу освіти
4. Громадський інспектор з охорони дитинства призначається наказом керівника
загальноосвітнього навчального закладу. У загальноосвітньому навчальному
закладі громадський інспектор з охорони дитинства підпорядкований заступнику
директора з виховної роботи.
5. На період відпустки громадського інспектора чи тимчасової непрацездатності
його обов’язки покладаються на заступника директора з виховної роботи.
6. У своїй роботі громадський інспектор співпрацює зі службою у справах дітей,
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з відділом у справах сім’ї,
молоді та спорту районної державної адміністрації, органами охорони здоров’я
та іншими державними та громадськими організаціями місцевого рівня.

