
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

       01.09. 2021                             № 260-од 

Про профілактичні заходи спрямовані 

на зниження рівня вживання  

психоактивних речовин 

 

Відповідно до листа МОНУ від 10.07.2019 № 689 «Про Порядок 

проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації України», з метою 

організації профілактичної роботи серед учнівської молоді, надання підліткам 

об’єктивних знань щодо вироблення відповідального ставлення до власного 

здоров’я та усвідомлення його ціннісної значущості та формування навичок 

здорового способу життя, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів інформаційно-просвітницької та 

профілактичної роботи серед учнівської молоді на 2021-2022 н.р спрямованих 

на зниження рівня вживання психоактивних речовин. (додаток 1) 

2.  Практичному психологу  Швейці О.М., соціальному педагогу, 

класним керівникам забезпечити виконання Плану заходів керуючись у своїй 

роботі затвердженими заходами по закладу. 

3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка закладу                         Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

06.09.2021 року 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року 

№260-од 

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова                                                         

План  

заходів інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи серед 

учнівської молоді спрямованих на зниження рівня вживання психоактивних  

речовин Вижницького ЗЗСО  І-ІІІ ступенів  ім. Юрія Федьковича  

на 2021-2022 н.р. 

 

1. Впроваджувати в навчально-виховний процес реалізацію загальнодержавних,  

регіональних, інших програм щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів, алкогольних напоїв  і їх шкідливого впливу на здоров’я людини. 

Постійно 

2. Організувати антитютюнові кампанії за участю органів шкільного самоврядування, 

батьків, громадськості. 

Постійно, адміністрація закладу 

3. Вивчати і впроваджувати методики профілактичної   роботи з учнями, психологічні 

тренінги, організовувати відповідні методичні заходи із педагогами. 

                                       Постійно 

                                        Практичний психолог Швейка О.М., соціальний педагог 

4. Проводити систематичні рейди «Школа – територія вільна від тютюну та 

наркотиків» 

Щомісячно, адміністрація закладу 

5. Провести  виховні заходи, лекції, бесіди спрямовані на підвищення рівня знань, 

умінь, і навичок щодо формування здорового способу життя. 

Постійно, класні керівники 

6. Інформувати батьків про випадки виявлення дітей, схильних до тютюнопаління, 

вживати спільні роз’яснювальні заходи. 

Постійно, класні керівники 

7. Проводити просвітні батьківські збори щодо запобіганню шкідливих звичок   

Постійно,  педагог-організатор Юрійчук Р.В. 

8. Залучати медичних працівників, фахівців соціальних служб для молоді, громадські 

організації для участі в освітніх та профілактичних заходах. 

                                                       Постійно, педагог-організатор Юрійчук Р.В. 

9. Розмістити  просвітницькі матеріали на інформаційних стендах. 

      Постійно. Соціальний педагог , бібліотекар, медсестра. 

10. Інформацію про проведені заходи надати відділу освіти, культури, медицини і 

спорту Вижницької міської ради 

 до 20 березня 2021 року 

              

 


