
План заходів 

освітнього проєкту «Безпечна школа» 

з 01 по 30 вересня 2021 року 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Тематичні виховні години, години 

спілкування, лекції, бесіди, засідання 

«круглих столів», перегляд відеороликів: 

«Твої норми поведінки», «Знай та виконуй 

Правила для учнів», «Булінг та кібербулінг», 

«Як уникнути конфліктів», «Мої життєві 

цінності», «Академічна доброчесність в дії», 

«Кодекс чесної і вихованої людини», 

«Ризики в інтернеті», «Світ моїх захоплень», 

«Булінг і його наслідки», «Профілактика 

грипу, ГРВІ, COVID -19» (зробити 

відповідні записи у класний журнал). 

Упродовж 

місяця 

Класні керівники  

1-11 класів 

2 Інструктажі (№ 2) з безпеки життєдіяльності 

із здобувачами освіти у приміщенні 

установи, на території ліцею під час 

освітнього процесу. 

01.09.2021р. Класні керівники 

1-11 класів 

3 Інформаційно-роз`яснювальна робота  

«Формування культури здорового 

харчування». 

02.09.-06.09. 

2021р. 

Сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Козлюк Н.І. 

4 Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! 

Діти – на дорозі!». 

(заходи за окремим планом) 

Упродовж 

місяця 

ЗДВР 

Педагог-

організатор, РБЛ 

Класні керівники 

1-11 класів 

5 Вивчення взаємовідносин у класному 

колективі (соціометричне дослідження) 

( 2-11 класів) 

Упродовж 

місяця 

Соціальний 

педагог 

Данилюк В.М. 

6 Міні лекції правовиховного спрямування 

серед здобувачів освіти 6-8 класів «Чи знаєш 

ти закон?» 

Упродовж 

місяця 

Клуб «Лекс» 

Воздіган А.А. 

7 Оформити тематичну поличку літератури 

«Закони та правила в твоєму житті». 

До 06.09.2021р. Бібліотекарі 

8 Розробити план заходів щодо запобігання та 

протидії булінгу з учнями ввірених класів на 

2021-2022 н.р. 

До 07.09.2021р. Класні керівники 

1-11 класів 

9 День протипожежної безпеки  

(тематичні бесіди, години спілкування) 

08.09.2021р. Класні керівники 

1-11 класів 

10 День профілактики правопорушень і 

пропаганди правових знань 

(відповідно до планування роботи РПП) 

15.09.2021р. Дирекція, 

соціально-

психологічна 

служба, класні 

керівники, члени 

РПП 

11 Тематичне засідання старостату «Одягни 

маску – захисти себе і оточуючих від COVID 

– 19». 

21.09.2021р. 

11.40 

Педагог-

організатор, РБЛ 



12 Профілактичне заняття «Булінг: що потрібно 

знати і як діяти» (5-8 класів). 

Упродовж 

місяця 

Соціальний 

педагог 

Данилюк В.М. 

13 Заняття-практикум «Стоп булінг» (9-11кл.) 

 

Упродовж 

місяця 

Практичний 

психолог  

Шевчук Т.В. 

 

 


