
Затверджую 

Директор НВК № 34 

_________ В.М.Дейнега 

01 жовтня 2018 р. 

План заходів 

щодо попередження поширення правопорушень, наркоманії, алкоголізму, 

тютюнопаління серед учнів Черкаського НВК № 34 на 2018-2019 н. р. 

№ Заходи 

 

Дата 

проведення 

Відповідальний  

1.  Взяти участь у Всеукраїнський рейд 

«Урок» 

вересень Заступник директора з 

виховної роботи 

Назаренко Ю.В.,  

Соціальний педагог 

Бойко О.М., класні 

керівники 

2.  Не допускати порушень щодо 

виконання вимог Закону України «Про 

освіту» та забезпечити умови для 

здобуття неповнолітніх загальної 

середньої освіти 

Протягом року Директор НВК 

Дейнега В.М. 

3.  Продовжити роботу ради з 

профілактики правопорушень, 

злочинності  й бездоглядності  

Протягом року Директор НВК 

Дейнега В.М. 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Назаренко Ю.В. 

4.  Систематично надавати класним 

керівникам допомогу в роботі з 

учнями, схильними до правопорушень, 

та тих, хто виховується у 

неблагонадійних сім’ях   

Протягом року Заступник директора з 

виховної роботи 

Назаренко Ю.В.. 

Соціальний педагог 

Бойко О.М. 

 

5.  Поповнити банк даних на учнів, які 

схильні до правопорушень 

Станом на 

03.09 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Назаренко Ю.В.. 

Соціальний педагог 

Бойко О.М. 

6.  Своєчасно виявляти функціонально-

неспроможні сім’ї та, в разі 

необхідності, інформувати про них 

службу в справах дітей та сім’ї, 

управління освіти і науки 

Протягом року Заступник директора з 

виховної роботи 

Назаренко Ю.В.. 

Соціальний педагог 

Бойко О.М. 

7.  Широко використовувати можливості 

навчальних предметів та позакласної 

виховної роботи для впровадження у 

свідомість учнів знань про шкідливість 

алкоголю, тютюнопаління, наркоманії  

Постійно  Вчителі школи 



8.  Залучати до організації 

антиалкогольної, антинікотинової 

пропаганди працівників 

правоохоронних органів та медичних 

установ 

Постійно  Соціальний педагог 

Бойко О.М., 

практичний психолог 

Битько Ю.А., класні 

керівники 1-11 кл. 

9.  Залучати до організації 

попереджувальної роботи щодо 

запобігання вживання наркотичних 

речовин працівників правоохоронних 

органів та медичних установ 

Постійно  Соціальний педагог 

Бойко О.М., 

практичний психолог 

Битько Ю.А., класні 

керівники 1-11 кл. 

10.  Впроваджувати різноманітні форми 

організації  дозвілля учнів як 

альтернативу способу життя, який 

шкодить здоров’ю  

Постійно  Педагог-організатор 

Боровик Н.А., класні 

керівники  

11.  Провести в школі Всеукраїнський 

тиждень права  

Грудень Заступник директора з 

виховної роботи 

Назаренко Ю.В., 

вчителі правознавства 

Мухова Н.В., Верба 

К.І., педагог-

організатор  

Боровик Н.А. 

12.  Спільно з службою у справах дітей і 

сім’ї та правоохоронними органами 

притягати до відповідальності батьків, 

які зловживають спиртним та своєю 

поведінкою штовхають дітей до 

нездорового способу життя, не 

відвідують школу без поважних 

причин 

 

постійно 

Адміністрація , 

соціальний педагог 

Бойко О.М. 

13.  Встановити суворий контроль за 

учнями з педагогічно-неспроможних 

сімей. Залучати дітей до позакласних 

та позашкільних заходів 

постійно Соціальний педагог 

Бойко О.М., педагог –

організатор  Боровик 

Н.А. 

14.  Систематично  проводити з учнями 

заняття на антиалкогольну та анти 

тютюнову тематику, організувати  

зустрічі з працівниками медичних 

закладів та правоохоронних органів 

постійно Класні керівники, лікар 

школи 

15.  Не допускати в школі заходів, 

пов’язаних із вживанням спиртних 

напоїв  

Протягом року  Адміністрація 

16.  Організувати змістовне дозвілля  та 

зайнятість учнів у позаурочний час, 

залучати учнів НВК до роботи в 

гуртках закладу 

Протягом року Класні керівники, 

педагог-організатор  

Боровик Н.А. 



17.  Організувати ефективну роботу 

шкільних гуртків, спортивних секцій, 

забезпечити гуртковою роботою дітей 

з девіантною поведінкою та дітей з 

соціально-незахищених категорій. 

вересень Адміністрація, 

соціальний педагог 

Бойко О.М., педагог-

організатор Боровик 

Н.А. 

18.  Зібрати літературу про шкідливість 

алкоголю, тютюнопаління, наркоманії 

постійно Бібліотекар НВК 

Ганенко Г.М. 

19.  Вивчити працевлаштування 

випускників 9,11 класів школи. При 

потребі негайно подати допомогу в 

продовженні навчання або 

працевлаштувань 

До 07.09 Заступник директора з 

виховної роботи 

Назаренко Ю.В., 

класні керівники 

 

20.  Налагодити в школі випуск стіннівок, 

бюлетенів на право виховну тематику 

щоквартально Вчителі правознавства  

Мухова Н.В., Верба К.І. 

21.  Організувати цикл лекцій для батьків 

на правову тематику 

Раз в місяць Заступник директора з 

виховної роботи 

Назаренко Ю.В. 

Соціальний педагог 

Бойко О.М. 

Практичний психолог 

Битько Ю.А. 

22.  Провести бесіди на тему:  

- «Негативний вплив тютюну на 

організм  людини»  

-«Обираємо життя без алкоголю»   

(з елементами тренінгу) 

- «Переваги життя без наркотиків»  

 

жовтень 

Соціальний педагог 

Бойко О.М., класні 

керівники 

23.  Провести акції боротьби  з 

тютюнопаління «За вільну від 

тютюнового диму планету» 

листопад Соціальний педагог 

Бойко О.М., класні 

керівники 

24.  Провести  конкурс плакатів до 

міжнародного дня боротьби зі СНІДом 

01.12 Соціальний педагог 

Бойко О.М.,  

Педагог-організатор 

Боровик Н.А. 

25.  Демонстрація відеофільму «СНІД  –

загроза  для всього людства» 

1 грудня Заступник директора  

з виховної роботи 

Назаренко Ю.В., 

Соціальний педагог 

Бойко О.М. 

 
 


