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ЗАХОДИ 

для роботи майстрів виробничого навчання і класних керівників  

з учнями, які допускають прогули занять.  

 

Прогулом занять вважається відсутність учня на заняттях без 

поважних причин. 

В разі допущення учнем прогулів класний керівник і майстер 

виробничого навчання зобов’язані: 

1. Зробити відповідні записи у журналі виховної роботи (педагогічні 

спостереження). 

2. Викликати учня до ліцею (копії телеграм та листів з викликами). 

3. Провести індивідуальну бесіду з учнем для з’ясування причин, з 

яких учень не відвідує заняття (записи у журналі виховної роботи 

групи за підписом учня, протокол бесіди). 

4. Відвідати учня за місцем проживання для з’ясування умов 

проживання, стосунків між членами сім’ї учня та складання акту 

обстеження житлових умов учня (за підписом майстра в/н і 

класного керівника), вияснити причини прогулів. 

5. Залучити учня до активної діяльності (спортивної, трудової, 

естетичної) за інтересами (записи в журналі виховної роботи 

групи). 

6. Викликати батьків учня для бесіди, коректного роз’яснення їх 

соціальної ролі у вихованні дитини і створенні сприятливого 

клімату в сім’ї (записи в журналі виховної роботи за підписом 

батьків учня). 

7. Викликати учня на засідання Ради ліцею з профілактики 

правопорушень (протокол засідання Ради), взяти учня на 

внутрішньоліцейний облік (за підписом учня в обліковій картці). 

8. Провести бесіду з учнем та його батьками в присутності 

заступника директора з НвихР (за підписом учня та батьків в 

картці внутрішньоліцейного обліку). 

9.  Підготувати відповідне подання на ім’я директора ліцею, в 

якому вказати всі необхідні дані про учня, що допускає прогули, 

та перелік заходів, які переведено керівництвом групи з 



повернення учня на заняття (за підписом майстра в/н і класного 

керівника). 

10. Викликати учня та його батьків на засідання педагогічної ради 

ліцею, доповісти педраді про проведену роботу та висловити 

відповідні пропозиції щодо подальшого перебування учня в ліцеї. 

 

Якщо батьки учня не з’являються на виклики керівництва групи, то 

майстер в/н і класний керівник зобов’язані: 

1. Надіслати батькам учня виклик до ліцею за підписом директора 

закладу (копії викликів). 

2. Надіслати аналогічне повідомлення до сільської ради за місцем 

проживання сім’ї учня (копії листів). 

3. Заступнику директора з НвихР підготувати подання до служби у 

справах дітей райдержадміністрації, кримінальної міліції у 

справах дітей про безвідповідальність батьків учня за виховання 

своєї дитини і за її готовність до корисної діяльності у 

суспільстві. 
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