
Затверджую
Директор школи                             С.М.Крикун

Січень
МІСЯЧНИК основ безпеки життєдіяльності

«Щоб не трапилось біди, пам’ятай про це завжди»
ЗАВДАННЯ: пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної 
роботи серед підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у 
гармонійному розвиткові особистості.
№ 
п/п 

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Операція « Книжкова лікарня » 3 тижд. 1-10 Вихователі

2. Інформаційна година «Зроби свій вибір на 
користь здоров’я»

3 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники

3. Диспут про користь та шкоду Інтернет-
мережі на тему: «Скажи мені, що ти шукаєш 
в Інтернеті, і я скажу хто ти»

3 тижд. 5-10 Вихователі

4. Тиждень безпеки дорожнього руху «На 
дорозі небезпечно, тож обачним буть 
доречно» (за окремим планом)

4 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі, 
вчитель ОБЖД

5. Проведення турніру з настільного тенісу між
учнями та вчителями школи.

5 тижд. 9-10 Вчитель фізкультури

6. Години спілкування «Торгівля людьми або 
«біле рабство»

3 тижд. 9-10 Класні керівники, 
вихователі, психолог

7. Конкурс учнівських карикатур «Шкідливі 
звички та їхні наслідки»

4 тижд. 6-10 Вихователі 

8 Профілактичні бесіди обговорення 
тематичних фільмів із старшокласницями 
«Відверта розмова про…»

4 тижд. 7-10 Соціальний 
педагог,психолог, 
вихователі,лікар та 
дитячий гінеколог

9 Бесіди «Обережно – грип!» 2-3 тижд. 1-10 Вихователі, лікар 
школи

10 Акція «Допоможи птахам взимку» Протягом 
місяця

1-10 Вихователі

11 Заходи до Дня Соборності України (за 
окремим планом)

 До 22.01 1-10 Класоводи Класні 
керівники, 
вихователі

12 Тиждень охорони праці (за окремим 
планом)

5 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

13. День пам’яті подій під Крутами. 
Відеолекторій «Пам’яті героїв Крут»

 29.01 8-10 Вихователі

14. Інформаційна година «Що варто знати про 
пиво та його вплив на організм людини»

4 тижд. 6-10 Вихователі 

15 Підготовка до місячника чемності «Ти 
знаєш, що ти – Людина»

Протягом 
місяця

1-10 Учком «Лідер»

16. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

17. Просвітницько-профілактичні заходи по 
попередженню шкідливих звичок.

Протягом 
місяця

1-10 Класоводи, класні 
керівники, 
вихователі

18 Профілактика дитячого травматизму на 
дорогах

Щосуботи 1-10 Вихователі




