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УТВЪРДИЛ: 
          

 

ПЛАН  - ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТА ПО СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ  КАТО НАРКОМАНИИ, ПРОЯВА НА 

РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ И ДРУГИ ЗАВИСИМОСТИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2022/2023 ГОДИНА 

 

Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 12.09.2022 и е 

неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС ”Васил Левски”, 

гр.Първомай 

 

I. ЦЕЛИ: 

 Разработване и прилагане на цялостен училищен подход и последователни усилия за 

превенция на наркоманиите, други зависимости и проявите на рисково поведение 

сред учениците; 

 Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие 

със социалната среда, изграждане на култура на поведение и взаимоотношения. 

II. ЗАДАЧИ 

 Предоставяне на възможност за консултиране на подрастващите и младежите в 

областта на превенцията на употребата на наркотични вещества и проява на други 

зависимости; 

 Прилагане на мерки съвместно родителите по въпросите, свързани с превенция на 

употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред подрастващите; 

 Подобряване на информираността на учениците и техните родители по проблемите, 

произтичащи от различните зависимости; 

 Разширяване на възможностите за включване на учениците в привлекателни за тях 

форми за прекарване на свободното време; 

III. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

№ ТЕМА 

 

СРОК/МЕСЕЦ ОТГОВОРНИК 

1. Извършване на първоначална диагностика. 

Изследване на информираност и нагласи за   

употреба   на   наркотични вещества у  

учениците. Актуализиране на информацията към 

настоящата учебна година. 

 

Х Класни 

ръководители; 

Педагогически 

съветник 

2. Запознаване на новопостъпващите ученици със 

същността на зависимостите и формите на 

прояви на рисково поведение. 

 

Х Медицинско лице; 

Класни 

ръководители 

 

3. Разширяване на възможностите за обхващане на 

учениците във форми за съвременно здравно 

образование, основани на подхода „връстници 

обучават връстници”: 

 превенция на зависимостите / наркомания, 

Постоянен Мед.лице 

Педагогически 

съветник 

mailto:pgss_parvomai@abv.bg


алкохол, тютюнопушене и др./ 

- сексуално образование и превенция на СПИН; 

 - безопасен интернет; 

- превенция на трафик на хора 

4. Ограничаване на достъпа на случайни и/или 

съмнителни лица в училище чрез оптимизиране 

на пропускателения режим;  

 

Х Директор 

5. Среща на ПС с представители на полиция, 

съдебна власт и прокуратура за запознаване с 

нови видове наркотични средства, действието им 

и последиците за младия организъм-физическа и 

духовна деградация на личността, евентуални 

промени в нормативната уредба/, социални 

грижи, агенцията за закрила на детето, както и 

специалиста от кабинета за ЗД при Общ.съвет – 

Първомай. 

 

2022-2023              

уч. год. 

Педагогически 

съветник 

 

6. Участие на педагогическия екип в семинари, 

тематични форуми, обучения и др., касаещи 

конкретната проблематика. Разработване на 

материал на тема „Рисково поведение“ за 

обсъждане с класните ръководители. 

2022-2023              

уч. Год 

Педагогически 

съветник 

7. Реализиране на дейности в рамките на 

инициатива „От ученици, за ученици”. 

Изработване на информационни табла и др. 

материали, провеждане на кампании; 

 

2022-2023              

уч. Год 

Педагогичаски 

съветник 

8. Провеждане на информационна кампания, 

свързана с превенцията на СПИН; 

XII Медицинско лице 

Педагогически 

съветник 

9. Прилагане на методи за превенция на 

тютюнопушенето, употреба и злоупотреба с 

алкохол и наркотици, с цел ограничаване на 

разпространението и употребата им сред младите 

хора.  

2022-2023              

уч. Год 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

Други институции 

10. Само за родители! – организиране на тематични 

– индивидуални и групови срещи с родители.  

2022-2023              

уч. Год 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

Други институции 

11. Организиране на беседи и тематични срещи, 

свързани с превенция на рисковото поведение в 

интернет „Интернет заплахи-митове и факти 

http://safenet.bg/bg/materiali#наръчници 

2022-2023              

уч. год 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

Други институции 

12. Провеждане на информационна кампания за  

повишаване на осведомеността на учениците и 

родителите по проблемите на трафика на хора. 

 

II – III Педагогически 

съветник 

Други институции 

и организации 



 

Реализирането на плануваните дейности ще бъде съобразено с изискванията, наложени 

от противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID – 19 към 

периода на реализация.  

При промяна на здравните правила или възникване на други обстоятелства е възможна 

и промяна във формата на реализиране на дейностите. 

 

13. Провеждане на превантивно обучение на 

учениците на тема „Контрол и самоконтрол”; 

 

III – IV Педагогичeски 

съветник 

14. Разглеждане на теми, свързани с рисковото 

поведение на учениците, в т.ч. болести, 

предавани по полов път, превенция на ранното 

забременяване, отговорно отношение към 

здравето; 

2022-2023              

уч. год 

Мед. лице 

15. 31 май -  Международен ден за борба срещу 

тютюнопушенето. Организиране на беседи и 

други тематични срещи с ученици. 

V Мед.лице 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

17. Отчет за дейността на комисията на 

Педагогически съвет 

VІ Комисия 


