
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №7»  

КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

НАКАЗ 

 

  ____________    № _________                                            

 

Про затвердження плану заходів,  

спрямованих на протидію поширенню  

наркоманії серед неповнолітніх у СЗШ№7 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

 

З метою протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх у СЗШ №7, на  

виконання розпорядження міського голови м.Кам’янського від 14.06.2021 № 253-р 

 

НАКАЗУЮ:  

   

1.  Затвердити План заходів СЗШ №7, спрямованих на протидію поширенню 

наркоманії серед неповнолітніх на 2021-2022 н.р. (додаток 1). 

2.  Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Л.А. Матухно: 

2.1. Забезпечити виконання затвердженого Плану заходів. 

2.2 Створити  розділ «Протидія поширенню наркоманії на сайті школи. 

3.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

 

 

Директор СЗШ №7                                   Марія ЛИСЕНКО   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК 1 

до наказу №_____ від __________ 

 

 

 План заходів, спрямованих на протидію поширенню наркоманії серед 

неповнолітніх в СЗШ №7 на 2021/2022 навчальний рік 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний, 

посада 

1. 

Поновлення інформаційних куточків з 

«телефонами довіри» відділу освіти, 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, служби у справах 

дітей 

1-11 класи 
Січень 2022 

року 

педагог-організатор, 

соціальний педагог. 

Класні керівники 1-

11 класів. 

2. 

Проведення уроків, тижнів здоров`я з 

метою пропаганди здорового способу 

життя серед учнівської молоді,бесід на 

тему «Складові здорового способу 

життя»,виховних годин «Ми за 

здоровий спосіб життя» або «Здоров’я 

– найбільше багатство». 

1-11класи 
Лютий 2022 

року 

педагог-організатор, 

класні керівники 1-

11 класів. учителі 

предмету «Основи 

здоров’я» учителі 

фізичної культури. 

3. 

Залучення школярів до участі у 

створенні творчих проектів «Бути 

здоровим – бути успішним», «Спорт – 

це ми!». 

1-9 класи 

Протягом 

навчального 

року 

педагог-організатор, 

класні керівники 1-

11 класів. учителі 

предмету «Основи 

здоров’я» учителі 

фізичної культури. 

4. 

Проведення свят здоров`я «У 

здоровому тілі – здоровий дух», 

«Життя людини – найвища цінність» 

(1-4 класи), тренінги «Шкідливі 

звички підлітків», години відкритих 

думок «Мій погляд на життя» (5-10 

класи), «Гра з власним життям» (5-8 

кл.), «Ми вибираємо життя» (9 класи). 

1-9 класи 
Березень 

2022 року 

педагог-організатор, 

класні керівники 1-9 

класів. учителі 

предмету «Основи 

здоров’я» 

5. 

Оформлення ілюстрованих виставок 

літератури в бібліотеці школи щодо 

загрози вживання наркотичних 

засобів, тютюну та алкоголю під 

гаслом «Здорова планета – здоровий 

ти!».Оформлення виставок дитячих 

малюнків «Наркотикам скажімо НІ!» 

1-9 класи 

Квітень 

2022 

навчального 

року 

педагог-організатор 

бібліотекар 

6. 

Проведення перегляду фільмів, слайд-

подорожей на тему «Азбука безпеки 

життя». 

Батьківська 

рада 

Протягом 

навчального 

року 

педагог-оргагізатор 



7. 

Проведення тематичних бесід серед 

учнів 5-10класів «Збережи своє 

життя» щодо попередження вживання 

підлітками наркотичних та 

психотропних речовин. 

5-9 класи 
Травень 

2022 

педагог-організатор 

соціальний педагог. 

Класні керівники 1-9 

класів. 

8 
Аналіз медичних карт учнів 8-11 

класів.  
8-11 класи 

Вересень 

2021 року 

Медична сестра 

Адміністрація 

школи 

9. 

Проведення роз`яснювальної роботи 

серед неповнолітніх щодо 

кримінальної відповідальності за дії, 

пов`язані з незаконним обігом 

наркотиків, психотропних речовин та 

їх аналогів. 

5-9 класи 
Жовтень 

2021 року 

педагог-організатор 

Співробітники 

відділу поліції ГУ 

НП. 

10. 

Розповсюдження інформаційно-

просвітницьких матеріалів для учнів з 

питань щодо протидії поширенню 

тютюнових виробів, вживання 

алкогольних, наркотичних речовин та 

їх аналогів. 

8-9 класи 
Листопад 

2021 року 
педагог-організатор 

11. 

Проведення щорічної акції «Разом 

проти СНІДу, наркоманії, 

алкоголізму». 

1-9 класи 
Грудень 

2021 
педагог-організатор 

12. 

Проведення батьківського всеобучу з 

питань здоров`я дітей та підлітків, 

батьківських лекторіїв, із залученням 

спеціалістів ССД, ЦСССДМ, ГВ 

ГУНП. 

1-9 класи 

Протягом 

навчального 

року 

педагог-організатор 

Фахівці соціальних 

служб ССД, 

ЦСССДМ, 

співробітники ГВ 

ГУНП  

13. 

Демонстрація на шкільному екрані 

соціальної реклами про 

неприпустимість вживання учнями 

наркотичних, психотропних речовин 

та їх аналогів. 

1-9 класи Постійно педагог-організатор 

14. 

Розглядання на педагогічних радах, 

засіданнях Ради з профілактики 

правопорушень, засіданнях 

методичних об’єднань класних 

керівників питань щодо профілактики 

тютюнопаління, алкоголізму, 

наркоманії, інших негативних явищ у 

молодіжному середовищі. 

педколектив 
Грудень 

2021 
педагог-організатор 

 

 

  

Директор СЗШ№7                                                          Марія ЛИСЕНКО 



 

ДОДАТОК 2 

до наказу №_____ від __________ 

 

                 Заходи, спрямовані на протидію поширенню наркоманії  серед 

неповнолітніх в СЗШ №7 2021-2022 н.р. 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний, 

посада 

1 

Урок з основ здоров’я  

« Соціальне середовище і 

здоров’я. Захист від 

кримінальної небезпеки. 

6-А,6-Б жовтень Класні керівники 

2 
Виховна година «Причини 

наркоманії» 
6-А, 6-Б жовтень Класні керівники 

3 
Перегляд  відеофільму 

«Збережи своє життя!» 
6-А,6-Б жовтень Класні керівники 

4 

Проведення роз’яснювальної 

роботи щодо кримінальної 

відповідальності за дії, 

пов’язані з незаконним обігом 

наркотиків та протидії булінгу. 

5-9 жовтень Інспектор СЮП 

5 Акція « Намалюй життя» 4-А, 4-Б листопад Класні керівники 

6 Бесіда «Стоп,наркоманія!» 4-А, 4-Б листопад Класні керівники 

7 
Конкурс газет  « Ні- 

наркотикам!» 
8-9 класи листопад 

Педагог-

організатор 

8 
Виховна година « Збережи своє 

життя» 
9-А,9-Б листопад Класні керівники 

9 

Уроки-діалоги в 10-11 класах 

«Кримінальний кодекс України 

про злочини проти здоров’я 

населення»» 

10-11 класи грудень Класні керівники 

10 

Проведення щорічної акції 

«Разом проти 

СНІДу,наркоманії,алкоголізму» 

1-9 класи грудень 

Класні керівники 

Психологічна 

служба 



11 

Перегляд електронної 

презентації «Вплив наркоманії 

на організм людини» 

8-А, 8-Б січень 

Класні керівники 

Психологічна 

служба 

12 

Виховна година«Курінню і 

наркотикам не місце в житті 

людини» 

10-11 січень Класні керівники 

13 
Виховна година «Ми- за 

здоровий спосіб життя!» 
3-А,3-Б лютий Класні керівники 

14 
Конкурс малюнків « 

Наркотикам скажемо – НІ!» 
3-А,3-Б лютий Класні керівники 

15 
Свято здоров’ я «Життя 

людини – найвища цінність!» 
3-А,3-Б лютий 

Класні керівники 

Педагог-

організатор 

16 
Свято здоров’я «Життя людини 

– найвища цінність» 
1-2 класи березень 

Класні керівники 

Педагог-

організатор 

17 
Тренінг « Шкідливі звички 

підлітків» 
8-А,8-Б березень 

Класні керівники 

Психологічна 

служба 

18 
Година відкритих думок  « Мій 

погляд на життя» 

8-А,8-Б 

класи 
березень Класні керівники 

19 
Година власних думок «Гра з 

власним життям» 

7-А,7-Б 

класи 
березень Класні керівники 

20 
Година власних думок «Ми 

вибираємо  життя» 
9-А,9-Б  березень Класні керівники 

21 
Конкурс дитячих малюнків « 

Наркотикам- скажімо- ні!» 
1-9 квітень 

Педагог-

організатор 

22 
Виставка літератури «Здорова 

планета – здоровий ти!» 
1-9 квітень Бібліотекар 

23 
Бесіда «Складові здорового 

способу життя» 
5-А,5-Б квітень Класні керівники 

24 

Створення творчих проектів « 

Бути здоровим -  бути 

успішним!» 

7-А,7-Б квітень Класні керівники 



25 
Виховна година «Здоров’я – 

найбільше багатство» 
2-А,2-Б травень Класні керівники 

26 
Урок-застереження «Стоп- 

наркотики!» 
5-А,5-Б травень Класні керівники 

27 
Створення творчих проектів « 

Спорт – це ми!» 
5-А,5-Б травень Класні керівники 

28 

Проведення тематичних бесід 

серед учнів 5-10класів 

«Збережи своє життя» щодо 

попередження вживання 

підлітками наркотичних та 

психотропних речовин. 

5-10 травень Класні керівники 
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