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НАКАЗ 

 

03.09. 2017                                                      м. Ковель                                                            № 142 

 

Про заборону тютюнопаління в  
навчальному закладі та пропаганду  
здорового способу життя 

На виконання наказу МОН України від 08.11.2004 р. № 855 "Про заборону тютюнокуріння 

в навчальних закладах і установах і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової 

інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді” 

та з метою формування навичок здорового способу життя і запобігання тютюнової залежності 

серед учнів школи, захисту здоров’я та прав людей жити у середовищі, не забрудненому 

тютюновим димом 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заборонити паління у приміщеннях і на території школи всім учням і працівникам школи. 
 

2. Заступнику директора школи з виховної роботи Сметюх А.М.., педагогу-організатору 

Стречен Б.Ю., соціальному педагогу Куліковській А.П.: 

 

1) активізувати роботу з пропаганди здорового способу життя серед учнів, батьків та 

працівників школи; 

2) розробити конкретні заходи антинікотинової профілактичної роботи серед учнів школи; 

3) обновити в школі куточки і стенди з антитютюнової пропаганди; 

4) організовувати зустрічі учнів, батьків, працівників школи з лікарями, психологом та 

соціальним педагогом з питань профілактики тютюнопаління та формування навиків 

здорового способу життя. 

5) силами адміністрації, учнівського самоврядування, батьківської громадськості 

проводити рейди-перевірки щодо тютюнопаління, заслуховувати злісних порушників на 

Раді профілактики, оголошувати на загальношкільних лінійках, відображати в 

стіннівках, повідомляти батьків. 

 

3. Класним керівникам: 
 

1)  систематично проводити виховну роботу з учнями та роз’яснювальну роботу з батьками 
з питань профілактики тютюнопаління. 

2)  довести до відома учнів, батьків, що невиконання даного наказу є порушенням Статуту 

школи, Правил внутрішнього розпорядку, Єдиних вимог для учнів і веде до дисциплінарної 

відповідальності та штрафних санкцій.  
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4. Медичному працівнику школи проводити санітарно-просвітницьку роботу з учнями 
щодо здорового способу життя та попередження шкідливих звичок. 
 

5. Черговому адміністратору, черговим вчителям, черговим учням по школі постійно 
контролювати та попереджувати спроби учнів палити в приміщенні та на території школи. 
 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 

 

 

З наказом ознайомлені: 

_____________    _____________________                                                                  А.М.Сметюх 
 (дата)                                              (підпис) 

 

_____________    _____________________                                                                    Б.Ю.Стречен 
 (дата)                                              (підпис) 

 

 ____________    _____________________                                                             А.П.Куліковська 
 (дата)                                              (підпис) 

 


