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ПЛАН СПІЛЬНОЇ РОБОТИ
Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійнотехнічної освіти №3 м.Харкова», Харківським міським ШВД № 2, наркологічним кабінетом Московського району
З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОТИЧНОЇ, АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ, ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ПРОФІЛАКТИКИ ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ НА
СНІД на 2014 – 2015 навчальний рік
№
ЗАХОДИ
Учасники Відповідальний Відмітка
Терз/п
заходу
про викомін ви
нання
конання
1.
Спільно з представниками органів охо- вересень, Учні, праЗаступник дирони здоров'я виявити підлітків , схильцівники
ректора з наних до вживання спиртних напоїв, а та- грудень,
ШВД №2,
вчальнокож сім'ї, батьків, що зловживанаркологіч- виховної робоють алкоголем. Переглянути внутрішній березень ного кабіне- ти
облік учнів, що схильні до куріння,
ту
вживання спиртних напоїв, наркоманії,
або вже мають якусь з вищеозначених
шкідливих залежностей. Провести
рейд-перевірку з метою виявлення учнів, що курять, схильні до вживання
спиртних напоїв, наркотичних речовин.
2.
Спільно зі службою у справах дітей, лі- протягом лікарЗаступник дикарями-наркологами організувати з
року
нарколог
ректора з
вищеозначе-ною категорією учнів та
НВихР
батьків профілактичну роботу.
3.
Провести інструктивно-методичні на- вересень Кл керівни- Заступник диради для класних керівників та майстки, майстри ректора з нарів виробничого навчання з питань мев/ н, праців- вчальнотодики організації профілактичної роники ШВД виховної робоботи з попередження наркотич№2, нарко- ти
ної, алкогольної залежності тютюнопалогічного
ління, венеричних захворювань та закабінету
хворювань на СНІД серед дітей.
4.
Створити банк нових нетрадиційних
протягом Кл керівни- Заступник дики, майстри ректора з
форм та методів профілактичної робо- року до
в/н, працівти, програм з попередження наркоманії квітня
НВихР, пракники
ШВД
та СНІДу, передового досвіду у цій
тичний психо№2, нарколо- лог, соціальсфері для подальшого використання у
гічного кабіпрактичній діяльності.
ний педагог
нету

6.

7.

3 метою організації змістовного дозвілля, профілактики шкідливих звичок,
виховання здорового способу життя,
вжити заходів до залучення учнів до гуртків, клубів за інтересами.
Створити необхідні умови для занять
фізкультурно-спортивною роботою,
особливо в позаурочний
час. Активізувати роботу спортивних
секцій та туристичного гуртка, організувати та провести фізкультурноспортивні змагання, свята.
Освітлювати питання по профілактиці
та боротьбі з наркоманією, алкоголізмом, палінням, СНІДом на батьківських
зборах, всеобучах, організувати зустрічі з юристами та лікаряминаркологом,венерологом, фтізіатром,
гастроентерологом.
Не допускати вживання алкоголю та заборонити куріння в навчальному закладі.

до 1 жовтня
2013р., пр
отягом
року
до 1 жовтня 2014р.

Учні, керів- класні керівники гурт- ники, майстри
ків
виробничого
навчання
Учні, керів- Керівник фізиники гурт- чного вихоків та секцій вання

протягом
року
Працівники
ШВД №2,
наркологічного кабінету, лікарі
поліклініки
№6 та №7
Учні, батьки

Адміністрація, класні керівники, виробничого навчання, медична сестра

Використовувати для профілактичної
протягом
роботи можливості уроків історії, літе- року
ратури, біології, хімії,курсу правознавства

Учні, працівники ШВД
№2, наркологічного кабінету

Заступник директора з
НВихР, викладачі

12. 3 метою попередження серцево - супротягом
динних захворювань, захворювань тра- року
вної системи, легеней, як наслідок тютюнопаління, вживання алкоголю
і наркотичних речовин провести бесіди,
лекції на теми:
- захворювання органів дихання та попередження цих захворювань;
- попередження шлунково-кишкових
захворювань;
- захворювання сечостатевої системи;
- вплив шкідливих звичок-паління, пияцтва, наркоманії-на розвиток зародку
людини;
- порушення діяльності нервової системи та попередження цих порушень.

Працівники
ШВД №2,
наркологічного кабінету,

медична сестра,

8.

9.

протягом
року

протягом
року

10. Провести заняття батьківського педагогіч- протягом
ного всеобучу за наступними темами:
року
- "Про здоровий спосіб життя";
- "Мати наркоманка?";
- "Спільні дії сім ї, громадськості, навчального закладу з попередження шкідливих
звичок";
- "СНІД — синдром недбалого імунодефіциту";
- "Венеричні захворювання серед дітей"

11.

Адміністрація,класні керівники, майстри в/н
Працівники класні керівШВД №2,
ники, майстри
наркологіч- виробничого
ного кабіне- навчання, мету, батьки
дична сестра

викладачі охорони здоров'я ,
біології

Створити малу бібліотечку літератури з
питань здорового способу життя та правової відповідальності за правопорушення і злочини, що були скоєні у стані
алкогольного сп'яніння або наркотичної
ейфорії.
Організувати виставки та огляди спеціальної літератури.

до квітня

Обладнати новий куточок з антинаркологічної, антиалкогольної пропаганди,
боротьби зі СНІДом.
Залучити до профілактичної роботи лікарів 6-ї міської лікарні, наркологічного
кабінету, працівників правоохоронних
органів, батьків.

до грудня
2014 р.

Контролювати проведення і підготовку
заходів по профілактиці та боротьбі з
вищеозначеними негативними явищами, заходів з правового просвітництва.
20. Здійснення серед неповнолітніх інформаційно-освітньої роботи з питань запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, венеричних захворювань
та захворювання на СНІД:
- організація і проведення лекцій;
- проведення бесід;
- організація і проведення тематичних
заходів ;
- написання диктантів, переказів, творів
вищеозначеної тематики;
- організувати перегляд та обговорення
кінофільмів.
24. Провести :
Творчий конкурс малюнків та плакатів
на тему "Придумай знак здорового способу биття!"
Конкурс плакатів ―Який спосіб життя –
таке й здоров'я‖
Фотовиставка «Портрет здорової людини»
Конкурс інформаційних буклетів:
"Історія моди на тютюнокуріння та її
наслідки"
"Тверезість - норма життя" "Молодь і
наркотики"
"СНІД - проблема, що стосується кожного"

протягом
року

14.

15
16.

18.

19.

2015 р.

протягом
року

бібліотекар
Учні, батьки, працівники ШВД
№2, наркологічного
кабінету

бібліотекар
Практичний
психолог

протягом фахівці «Фонду Адміністрація
спасіння дітей
року
України від наркотиків», районного наркологічного кабінету

Кл керівники, майстри
виробничого навчання
жовУчні, батьтень, лист ки, працівопад,
ники ШВД
№2, наркологічного
грудень
кабінету,
2014

Заступник директора з
НВихР

Учні, педа22 жовт- гоги, батьня
ки, працівники ШВД
26 лис№2, наркотопада
логічного
7 квітня кабінету
20 листопада
11 березня
1 грудня
28 листопада 1 грудня

Учнівське самоуправління

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Кл. керівники
та майстри виробничого навчання із залученням фахівців

Гаврашова Л.В.

