
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

29.08.2019 смт Нова Водолага № 164 

 

Про заборону тютюнопаління  

у закладі 

 

    На виконання Закону України «Про охорону дитинства»; наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.11.2005 року № 639 «Про виконання 

Закону України від 22.09.2005р. № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року 

№ 735-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків 

на період до 2020 року»,  листа Міністерства освіти і науки України  від 

17.02.2014 № 1/9-118 «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії 

наркоманії серед дітей та учнівської молоді», з метою організації 

антинікотинової профілактичної роботи серед учнівської молоді, надання 

підліткам об’єктивних знань щодо вироблення відповідального ставлення до 

власного здоров’я, формування навичок здорового способу життя   

 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1.Заборонити куріння тютюнових виробів, електронних сигарет у  

приміщеннях і на території закладу всім учасникам освітнього процесу 

(вчителям, вихователям, працівникам закладу, учням, батькам).   
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2. Затвердити план заходів щодо проведення антинікотинової інфомаційно-

просвітницької та профілактичної роботи серед учасників освітнього процесу 

на 2019/2020 навчальний рік (додаток 1). 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б., 

заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В:  

3.1.  Керуватись у своїй роботі затвердженими заходами. 

Упродовж 2019/2020 навчального року   

3.2.  Посилити контроль за недопущенням паління учнями на території   

закладу.  

Упродовж 2019/2020 навчального року 

4. Соціальному педагогу Осауленко О.Є., лікарю Єфіменко Ю.В.,   

практичному психологу Старець Т.В.,  класним керівникам,  вихователям: 

4.1. Проводити виховну  діяльність  направлену  на профілактику шкідливих 

звичок, пропаганду здорового способу життя. 

Упродовж  2019/2020 навчального року 

4.2. Провести роботу щодо виявлення учнів, які мають нахил до 

тютюнопаління, вживання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів.   

До 30.09.2019 

4.3. Проводити індивідуальну роботу з дітьми,  які палять. 

Упродовж 2019/2020 навчального року  

4.4. Провести роз’яснювальну роботу серед батьків вихованців щодо 

недопущення  паління учнями на території   закладу. 

 До 30.09. 2019 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

 

Черниш  
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                                                                    Додаток 1 до наказу 

   КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                      29.08.2019  № 164 

 

 

 План заходів 

щодо проведення антинікотинової 

інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи 

серед учасників освітнього процесу  Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна школа» Харківської обласної ради   

на 2019/ 2020  навчальний рік 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальний Термін 

виконання 

1. Впроваджувати в освітній процес реалізацію 

загальнодержавних, регіональних    програм щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення.  

Калашник Л.Б. 

Черниш І.В.   

Упродовж 

навчального 

року 

2. Організовувати антитютюнові кампанії за участю   

учнівського  самоврядування, батьків, 

громадськості. 

Адміністрація  

 

Упродовж 

навчального 

року 

3. Вивчати і впроваджувати методики 

профілактичної антитютюнової роботи з учнями, 

психологічні тренінги антинікотинового 

характеру, організовувати відповідні методичні 

заходи із педагогами.  

 Старець Т.В.   Упродовж 

навчального 

року 

4. Випуск санітарних бюлетенів «Здоровий спосіб 

життя», «Небезпека: наркоманія!» 

Діхтяр Н.В. 

Єфіменко Ю.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

5. Оновлення постійно діючої  виставки літератури 

«Бути здоровим – престижно» 

Меренкова Н.В. Упродовж 

навчального 

року 

6.  Проводити систематичні рейди 

 «Школа – територія вільна від тютюну та 

наркотиків».  

Адміністрація 

Осауленко О.Є. 

Звенигородська І.В.    

Щомісячно 
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7.  Виявляти учнів, схильних до тютюнопаління, 

запровадити їх облік, організувати з даною 

категорією вихованців та їх батьків відповідну 

індивідуальну роботу.  

Класні керівники,  

вихователі 

Упродовж 

навчального 

року 

8.  Інформувати батьків про випадки виявлення 

дітей, схильних до тютюнопаління,  вживання 

наркотичних, токсичних речовин та прекурсорів. 

Вживати спільних  роз’яснювальних заходів.  

Класні керівники  

вихователі 

Упродовж 

навчального 

року 

9. Проводити просвітні батьківські збори щодо 

попередження тютюнопаління серед дітей.  

 Класні керівники 

 Вихователі 

Упродовж 

навчального 

року 

10. Залучати медичних працівників, фахівців 

соціальних служб для молоді, громадські 

організації до участі в освітніх та пропагуючих 

заходах. 

Єфіменко Ю.В. 

Черниш І.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

11. Оновлювати  антитютюнові просвітницькі 

матеріали на інформаційних дошках, стендах, 

куточках.  

Старець Т.В. 

Діхтяр Н.В.    

Єфіменко Ю.С. 

Упродовж 

навчального 

року 

12. Забезпечити  проведення    тематичних  тижнів, 

направлених на пропаганду здорового способу 

життя  

Черниш І.В. 

Діхтяр Н.В. 

Єфіменко Ю.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

13. Забезпечити проведення   Всесвітнього дня 

здоров’я   та Всесвітнього дня без тютюну      

Черниш І.В. 

Звенигородська І.В 

07.04.2020  

31.05.2020 

 

Черниш  
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З наказом  від 29.08.2019 № 164  ознайомлені: 

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Осауленко О.Є.  

Єфіменко Ю.В.  

Діхтяр Н.В.  

Меренкова Н.В.  

Старець Т.В.  

Федоренко Г.Г.  

Звенигородська І.В.  

Буклей С.І.   

Петрашкевич Т.Р.  

Антоненко О.І.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Клочко В.М.  

Жукова І.К.  

Романов С.О.  

Мерчанська Л.В.  

Руденко О.Я.  

Свид О.І.  

Щербак І.Б.  

Атанасова Т.Г.  

Орда І.Г.  

Лютко О.М.  

Панченко Л.Є.  

Губа Т.А.  

Курило О.А.  

Кассич Л.А.  

Семенюра Л.П.  

Скляр В.В.  

Лиманська Ю.С.  

Шеховцова Я.С.  

Черевань Н.О.  

Белебеха А.М.  

  


