
 

 

План заходів 

освітнього проєкту «Пропаганда здорового способу життя  

та профілактика шкідливих звичок»  

з 01 грудня по30 грудня 2022 року 

№ 

з/п 

Назва заходу  Термін 

виконання  

Відповідальні  

1 Провести виховні години, вікторини, квести, засідання 

«круглих столів», відеолекторії: 

-  «Профілактика інфекційних захворювань: 
грипу, ГРВІ, коронавірусної інфекції», «Хочу і 

можу бути здоровим», «Життя-найдорожчий 

скарб», «Мої життєві цінності», «Сходинки 

фізичного розвитку», «Зупинимо СНІД разом», 
«Інтернет не лише твій друг» (1-11кл.) 

(Зробити відповідні записи у журнал) 

Упродовж 

місяця  

Класні керівники  

1-11 класів  

2 Інтерактивні акцій, інформаційні хвилинки, тематичні 
бесіди, перегляд відеоматеріалів «За життя без ВІЛ». 

01.12.2022р. Класні керівники  
5-11класів, 

Соціально-

психологічна служба, 

Сестра медична 

3 Підбірка відеороликів, мультимедійних презентацій на 

тему здорового способу життя. 

До 

02.12.2022р. 

Педагог-організатор 

Зеленко С.С., РБЛ 

4 Оновити «Куточки здоров`я» у навчальних кабінетах 

актуальною інформацією. 

До 

05.12. 2022р. 

Класні керівники  

1-11 класів 

5 Оновити куточок «Соціально-психологічна служба 

інформує» за тематикою «Як зберегти здоров’я?». 

До 

05.12.2022р. 

Соціально-

психологічна служба 

6 Облаштувати постійно діючу виставку літератури на 
тему здорового способу життя.  

До  
05.12.2022 р.  

Бібліотекарі  
Войтюк В.Д. 

Деркач Т.В. 

7 1.Виявлення знань у здобувачів освіти з проблем 

алкоголізму, наркоманії, куріння, шкідливих звичок.  
2.Профілактичні бесіди «Життя поруч з ВІЛ/СНІДом» 

для здобувачів освіти 10-11 класів. 

3.Профілактичне заняття «Твоє здоров`я у твоїх 

руках» для здобувачів освіти 8-11 класів. 

Упродовж 

місяця 

Соціальний педагог 

Данилюк В.М. 

8 1.Вивчення рівня обізнаності щодо здорового способу 

життя серед здобувачів освіти 10-11 класів. 

2.Заняття – практикум «Профілактика шкідливих 
звичок» для здобувачів освіти 2-х класів. 

3.Діагностика стану психологічного клімату класу (за 

запитом класного керівника). 

Упродовж 

місяця 

Практичний психолог 

Шевчук Т.В. 

9 Трансляція мультимедійних презентацій, відеороликів: 
«Бути здоровим – це модно», «Профілактика 

коронавірусної інфекції, грипу та ГРВІ». 

Упродовж 
місяця 

(фойє ліцею) 

Сестра медична 
Луцик Л.Д. 

10 Спортивно – туристичні ігри та змагання. Упродовж 
місяця 

Вчителі фізичної 
культури, керівники 

спортивно-

туристичних гуртків 

11 Розважальна гра для здобувачів освіти 1-4 класів 
«Подорож стежинами здоров`я». 

Упродовж 
місяця 

Педагог- організатор 
Зеленко С.С., комісія 

дозвілля БЛ 

12 Засідання Ради профілактики правопорушень. 21.12.2022р. Дирекція, члени РПП 

13 Інструктажі з безпеки життєдіяльності на період 
зимових канікул. 

(Зробити відповідні записи у Журналі реєстрації 

інструктажів). 

30.12.2022р. Класні керівники 
1-11 класів 

 


