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ЗА РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Настоящият план за работа по „Превенция на наркоманиите“ е приет с Решение Ж 5 4 
на Педагогически съвет с Протокол № ./С / PH-G3 ^8/ •



Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със 
социалната среда, изграждане на култура на поведение и взаимоотношения. Изграждане на 
положителни нагласи на младите хора спрямо здравето и здравословния начин на живот.

Дейности и мероприятия
м. септември
1. Провеждане на методична сбирка с класните ръководители за обсъждане на насоките за 
планиране на дейността в час на класа и определяне на основните акценти, сред които 
задължително са:
• Превенция на зависимостите /наркомании, алкохол, тютюнопушене и
др./
• Умение за решаване на конфликти и водене на спорове
• Превенция и противодействие срещу настъпленията на сектите и деструктивните 

култове
• Противодействие срещу проявите на агресия и насилие

Отг: Педагогически съветник, кл. Р-ли

2. Провеждат вътрешно-методически срещи с класните ръководители и учители по темата, 
с цел разширяване на основата за прилагане модела за превенция употребата на наркотици 
и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.

‘Отг: Класни ръководител, психолог

м, октомври
1. Ограничаване на достъпа на случайни и съмнителни лица в училище, 
като се осигури рационален пропускателен режим.

Отг: Ръководство V
2. Да се осъществи връзка с консултативния кабинет, ИДПС и др. институции, с цел 
информираност на учителите на тема: ’’Индивидуален подход към деца в риск”.

Отг: Ръководство, педагогически 
съветник, психолог

3. Провеждане на срещи на ученици и родители с Общински съвет по наркотични 
вещества, гр. Благоевградза разговор по темата

Отг: Ръководство
м, ноември
1. Изготвяне на стен-табло за вредата от тютюнопушенето и алкохола.

Отг: Лидия Хавальова
2. Класните ръководители да информират психолога и педагогическия съветник за 
индивидуална работа с деца в риск, деца, склонни към извършване на противообществени 
прояви и деца с личностни и здравословни проблеми.

Отг: Класни ръководители



3. Запознаване на родителите с решението на педагогическия съвет и 
включване в изработените стратегии за корекционна работа.

Отг: Класни ръководители, психолог
4. Запознаване на родителите с превантивната дейност на училището и включването им в 
нея.

Отг: Пед. съветник, класен ръководител
м. декември
1. С ученици да се проведе беседа на теми, касаещи добрите човешки взаимоотношения.

2. Изготвяне на пакет от информационни материали с информация за вредата от 
тютюнопушенето.

3. Лекция за учениците с външен лектор на тема:” Човешките ценности и принципи на 
взаимоотношение”.

Отг: Ръководство, педагогически 
съветник, психолог

м. януари
1. Провеждане на конкурс за есе на тема:“Вредата от тютюнопушенето”.

Отг: Сълзета Зейнева, Педагогически 
съветник

2. Изготвяне на пакет от информационни материали за вредата от алкохола.
Отг.: Педагогически съветник, психолог

м. февруари
1. Провеждане на семинар с учениците на тема: “Алкохолът - действие 
върху човешкия организъм”.

2. Провеждане на семинар с учениците от XI и ХП клас на тема: ’’Наркотиците - видове 
и действие върху човешкия организъм”.

Отг: Класни ръководители, психолог
м, март
1. Изследвания сред учениците за ниво на агресивност, определяне на
формите на проява на насилие сред подрастващите. Обсъждане на резултатите и анализ на 
педагогическия съвет.

Отг: Педагогически съветник, Психолог
2. Провеждане на анкета сред учителите с цел проучване на ниво на запознатост по проблема 
на наркоманиите и нивото на информираност за вредата от наркотичните вещества.

Отг: Педагогически съветник, Психолог

м, април
1. Провеждане на практикум с учителите на тема: ”Да се научим да създаваме нагласи и 
умения у учениците за отстояване на собствена позиция срещу групов натиск за приемане 
на наркотици”.

Отг: Класни ръководители, психолог
2. Тютюнопушенето -  семинар с учениците.

Отг: Педагогически съветник, Психолог
3. Провеждане на анкета сред учениците, проучващи степента на запознатост с 
наркотичните вещества и влиянието им върху човешкия организъм.



Отг: Педагогически съветник, Психолог
м. май
1. Провеждане на семинар сред учениците на тема: “ Вземане на собствени решения”.

Отг: Психолог, Педагогически съветник
2. В час на класа да се обсъдят темите за предпазване от малтретиране.

Отг: Класни ръководители
м. юни
1. Изложба на тема: ’’Портрет на един пушач /алкохолик” -  Рисунка, Есе

Отг: Лидия Хавальова, С. Зейнева, ПС, 
Психолог

2. Беседа с учениците “Как да се пазим от пласьорите”.
Отг: Педагогически съветник, Психолог

Изготвил:
Педагогически съветник: /Илвие Кокударева/


