
Забродівська загальноосвітня школа 1-І І ступенів 
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НАКАЗ

/ ( ? / ■  Заброди №

Про формування здорового способу життя 
та заборону тютюнопаління у школі

Відповідно до Закону України «Про захист суспільної моралі», 
Національної доктрини розвитку освіти, Указу Президента України від 
15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення 
моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2001 № 357 «Про заборону 
тютюнопаління в навчальних закладах», Концепції формування позитивної 
мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків та з метою забезпечення 
повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров'я

НАКАЗУЮ:
1

1. Заборонити тютюнопаління у приміщеннях і на території закладу всім учням, 
вчителям та працівникам школи.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білаш Г.П.
1) Аналізувати (раз на семестр) роботу з пропагування здорового способу життя 
серед дітей, молоді та педагогічних працівників.
2) Щомісячно проводити рейди «Територія школи вільна від куріння».
3) Заслуховувати порушників даного наказу на засіданнях Комісії з 
профілактики правопорушень.
4) Довести до відома учнів, батьків та працівників школи, що невиконання 
даного наказу є порушенням Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку, 
Єдиних вимог для учнів і веде до дисциплінарної відповідальності та штрафних 
санкцій.
3. Вчителю основ здоров’я Нежид О.П.:
1) Систематично оновлювати куточок здорового способу життя з
антитютюновою, антиалкогольною і антинаркотичною пропагандою.
2) Систематично проводити пропагандистські заходи.
4. Класним керівникам:



2
1) Провести цикл бесід з учнями та їхніми батьками про захист здоров’я та 
забезпечити права людей жити у середовищі, незабрудненому тютюновим 
димом, запобігання наркоманії та зміцнення здоров’я.
2) Залучати психологічні служби для проведення психолого-педагогічних, 
діагностичних досліджень, анкетування, індивідуальної роботи, проведення 
бесід з учнями щодо виявлення та роботи з тютюнозалежними учнями.
3) На батьківських зборах порушити питання здорового способу життя батьків і
дітей, подати інформацію про зміст цього наказу. '
5. Бібліотекарю Оніщук І.М.:
1) Організувати виставки і огляди спеціальної літератури, методичних 
посібників з профілактики тютюнокуріння тощо.
6. Вчителям фізичної культури:
1) Пропагувати здоровий спосіб життя, залучати учнів, до спортивних занять, 
секцій, участі в спортивних змаганнях тощо.
7ІЧерговим вчителям, черговим по школі постійно контролювати та 

попереджувати спроби учнів палити в приміщенні та на території школи.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник директора 
Забродівської ЗОШ Ї-ІЇ ступенів Г.БІЛАШ


