
 

 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Н А К А З 

 

Від 03 вересня 2018 року        № 302 

 

Про організацію роботи наркологічного поста 

 

 

З метою профілактики вживання, зберігання та розповсюдження учнями 

наркотичних речовин, тютнопаління та пропаганди здорового способу життя 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити роботу наркологічного поста на 2018-2019 навчальний рік у 

складі: 

Голова:   Петренко Т.О., заступник директора з НВР 

Секретар:   Острівна О.В., практичний психолог 

Члени наркопоста:  

1. Медичний працівник 

2. Пархомчук О.Ю., викладач біології, хімії 

3. Русанова О.А., соціальний педагог 

4. Цирулік О.С., голова методичної комісії класних керівників 

5. Приходько О., голова учнівського самоврядування, група № 36 

2. Заступнику директора з НВР Петренко Т.О.: 

2.1. Скласти та затвердити план роботи наркологічного поста до 14.09.2018 

року. 

2.2. До роботи наркологічного поста залучити представників громадських 

організацій, наркологічного диспансеру та центру соціальних служб. 



3. Продовжити роботу клубу «За здоровий спосіб життя», керівник клубу 

практичний психолог Острівна О.В. 

3.1. Керівнику клубу «За здоровий спосіб життя» Острівній О.В. скласти та 

подати на затвердження план роботи клубу до 14.09.2018 року. 

3.2. Проводити відкрите засідання клубу «За здоровий спосіб життя» один 

раз на квартал. 

3.3. Випускати газету «За здоровий спосіб життя», присвячену питанням 

впливу шкідливих звичок на здоров’я людини, один раз на квартал. 

4. Продовжити роботу клубу «Все в твоїх руках», керівник клубу 

соціальний педагог Русанова О.А. 

4.1. Керівнику клубу «Все в твоїх руках» Русанова О.А. скласти та подати на 

затвердження план роботи клубу до 14.09.2018 року. 

4.2. Проводити відкрите засідання клубу «Все в твоїх руках» один раз на 

квартал. 

4.3. Випускати газету «Твоє життя – твій вибір», присвячену питанням 

впливу шкідливих звичок на здоров’я людини, один раз на квартал. 

5. Інформацію про роботу клубів заслуховувати двічі на рік у грудні та 

травні 2018-2019 навчального року. 

6. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника директора з 

НВР Петренко Т.О. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор       В.О.Камишанська 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Петренко Т.О. 


