
 

 

План заходів 

освітнього проєкту «Безпека життєдіяльності та здоровий спосіб життя» 

з 01 по 24 березня 2023 року  

№ 

з/п 

Назва заходу  Термін 

виконання  

Відповідальні  

1 2 3 4 

1 Провести виховні години, бесіди, тренінги, 

круглі столи, перегляд та обговорення 

тематичних відео роликів та інструктажі  з 

безпеки життя  та здоров’я учнів: «Бережіть 

здоров’я  змолоду», «У колі однодумців», «Як 

з’їсти ранні овочі і не отруїтися», «Подорож 

до країни здорового способу життя», 

«Попередження шкідливих звичок», 

«Обережно!Небезпечні знахідки!», «Правила 

поведінки під час евакуації та повітряної 

тривоги», «Профілактика інфекційних 

захворювань». 

Зробити відповідні записи у журнал. 

Упродовж 

місяця  

Класні керівники 

1-11 класів  

2 Тематичні уроки «Основ здоров`я» 

(вікторини, квести, навчальні екскурсії в 

пожежну частину, зустрічі із фахівцями, 

виставки малюнків, перегляд відеороликів 

тощо). 

Упродовж 

місяця 

(відповідно 

до розкладу 

уроків) 

Класні керівники 

1-4 класів, 

Вчителі «основ 

здоров`я» 

Павлючик О.С. 

Шафарчук Б.А. 

3 Облаштувати постійно діючу книжкову 

виставку на тему здорового способу життя. 

До  

03.03.2023р.  

Бібліотекарі 

Войтюк В.Д. 

Деркач Т.В. 

4 Оновити змінний куточок «Захистити! 

Запобігти! Врятувати!» 

 

До 

03.03.2023р. 

Учитель предмету 

«Захист України» 

Фомук О.В. 

5 Оновити інформаційний стенд «Соціально-

психологічна служба інформує».  

До  

03.03.2023р. 

Соціально-

психологічна 

служба 

6 День протипожежної безпеки 

(відповідно до планування виховної роботи 

класних керівників) 

08.03.2023р. Класні керівники 

1-11класів 

7 Тренінгові заняття: «Найбільше щастя це 

здоров`я» (6-7кл.), «Для мене бути здоровим 

означає…» (8-11кл.). 

Упродовж 

місяця 

(відповідно 

до плану 

роботи) 

Практичний 

психолог 

Шевчук Т.В. 

8 1. Квест «Подорож стежинами здоров`я» для 

учнів початкових класів. 

2. Тематичні відеоролики, інформаційні 5-ти 

хвилинки, мультимедійні презентації. 

Упродовж 

місяця 

Педагог-

організатор 

Зеленко С.С. 

Інформаційна 

комісія та комісія 

дозвілля БЛ 



 

 

9 Тематичні зустрічі здобувачів освіти із 

лікарями-спеціалістами. 

Упродовж 

місяця 

ЗДВР Сандар О.В. 

Сестри медичні 

Луцик Л.Д. 

Лавренчук М.М. 

Класні керівники 

10 Спортивні ігри та естафети. Упродовж 

місяця 

Вчителі фізичної 

культури, 

керівники 

спортивних 

гуртків, секцій, 

клубів 

11 Засідання ради профілактики правопорушень. 

 

15.03.2023р. Дирекція 

Члени РПП 

12 Інструктажі з безпеки життєдіяльності з 

учнями ввірених класів на час весняних 

канікул. Зробити відповідні записи у 

Журналі реєстрації інструктажів. 

24.03.2023р. Класні керівники 

1-11 класів 

 


