
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор закладу 

                                                                                                                   Х.В.УДУТ 

 

План заходів  

щодо профілактики наркотичної та інших видів залежностей  

в Кольчинському ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

 
№ п/п Назва заходу Строк 

виконання 
Клас Відповідальний 

1.  Створення інформаційних бюле-

тенів та пам’яток для учнів інфор-

мацією про небезпеки, пов’язані із 

вживанням психоактивних 

речовин. 

вересень-

листопад 

2021р. 

7-11 Заступник з 

виховної роботи 

Чечур Е.О., 

педагог-організатор 

Алексюк К.Ю., 

класні керівники 

2.  Провести тиждень основ здоров’я. 

(7 грудня 1987 році Генеральна 

Асамблея ООН установила 

Міжнародний день боротьби  

зі зловживанням наркотиків) 

13-17.12. 

    2021 
1-11 Заступник з    

виховної роботи 

Чечур Е.О., вчителі 

основ здоров’я 

  

3.  Встановити контроль над учнями, 

які мають прояви асоціальної 

поведінки. 

протягом 

року 
1-11 Заступник з 

виховної роботи 

Чечур Е.О., класні 

керівники 

 

4.  Інформаційно-просвітницькі 

хвилини «Безпека понад усе» 

(організація та проведення 

інструктажів з БЖ,згідно графіку) 

вересень-

травень 
1-11 Заступник з 

виховної роботи 

Чечур Е.О., класні 

керівники 

 

5.  Залучення школярів до участі у 

створенні творчих проектів 

«Бути здоровим – бути 

успішним», «Спорт – це ми!». 

грудень 5-11 Вчителі основ 

здоров'я 

6.  Провести Всеукраїнський урок 

здоров’я (7 квітня у Всесвітній 

день здоров’я). 

 квітень 

2022 

1-11 Класні керівники, 

вчителі основ 

здоров’я  

7.  Проводити уроки, бесіди, години 

спілкування з метою пропаганди 

здорового способу життя серед 

здобувачів освіти. 

протягом 

року 
1-11 Класні керівники 

 



8.  Здійснити перегляд фільмів, 

слайд-подорожей, 

мультимедійних програм: 

«Наркоманія», «Головне – 

боротися!», «Бережіть дітей від 

наркоманії», «Профілактика 

вживання наркотиків». 

Березень-

квітень 

2022 

1-11 Педагог-організатор 

9.  Створити банк даних дітей з 

девіантною поведінкою, які 

схильні до правопорушень, 

перебувають на внутрішкільному 

обліку 

протягом 

року 
 Педагог-організатор 

Алексюк К.Ю. 

10.  Співпрацювати з працівниками 

кримінальної поліції у справах 

неповнолітніх, служби у справах 

дітей, центру соціальних служб 

для сім`ї дітей та молоді з метою 

проведення спільних заходів щодо 

профілактики поширення 

алкоголізму та  наркоманії у 

закладі.    

протягом 

року 
5-11 Адміністрація 

школи 

11.  Активізувати роботу батьківського 

всеобучу з питань здоров`я дітей та 

підлітків, батьківських лекторіїв. 

протягом 

року 
1-11 Адміністрація 

школи, класні 

керівники 

 

 

 

 

 


