
                       Затверджую
Директор школи                                   С.КРИКУН

ВЕРЕСЕНЬ
МІСЯЧНИК основ безпеки життєдіяльності

 «Твоє здоров’я – першоджерело успіху»
ЗАВДАННЯ: формування у дітей усвідомлення ціннісності власного життя і збереження (фізичного,
психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; набуття знань та досвіду,
який  сприяє  коригуванню ставлення  до  власної  безпеки;  виховання  в  учнів  особистої  культури
здоров’я.
№п/п ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні
1. Свято, присвячене Дню знань та Першого 

дзвоника   «Крок з дитинства в майбутнє»
Перший урок на тему : «Діти об’єднують 
Україну»

01.09 1-10

1-10

Джимієва О.І.

Класоводи, класні 
керівники

2. Проведення вступного інструктажу з безпеки 
життєдіяльності «Єдині вимоги до учнів»

01.09 1-10 Класоводи
Класні керівники

3. Цикл бесід «Ми – господарі у школі, бо вона 
наш другий дім», «Дотримання правил для учнів 
– обов’язок кожного школяра»

1 тижд. 1-10 Вихователі

4 Тиждень права (за окремим планом) 1 тижд. 1-10 Вихователі, класоводи, 
класні кер.

5 Сюжетно-рольова гра «Починаємо день з 
«Доброго ранку!»

1 тижд. 1-5 Вихователі 

6. «Подорож морем захоплень» (виявлення у 
вихованців здібностей, залучення їх до участі в 
шкільних гуртках та секціях)

2 тижд. 1-10 Вихователі

7 Класна година «Громадське доручення. Для чого 
воно?»

1 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники

8 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності
учнів(за окремим планом)

09.09-
15.09

1-10 Вихователі, класоводи, 
класні керівники, 
вчитель ОБЖ, 
бібліотекар

9. Шкільна спартакіада  «Дружні ми та дужі – до 
спорту не байдужі», присвячена Дню 
фізкультури і спорту (за окремим планом)

16.09- 
22.09

1-10 Вчитель фізкультури 
Константінов О.С.

10. Акція «Грані добра» (допомога ветерану Великої 
Вітчизняної війни, вчителям-пенсіонерам)

Вересень
-
листопад

6-10 Учком «Лідер»

11. Акція «Лист пораненому солдату АТО» вересень 5-10 Вихователі
12. Вахта пам’яті присвячена визволенню 

Роменщини від німецько-фашистських 
загарбників «Хай квітне щаслива моя 
Україна! Найкраща, безцінна і рідна 
земля!».
Конкурс-виставка квітів та осінніх композицій 
«Квітковий передзвін».

3 тижд. 1-10 Бжевська Н.Є.

Вихователі, класоводи, 
класні керівники

12. Єдиний урок миру « За мир у всьому світі – це
значить за життя » (до Міжнародного дня миру).
Конкурс малюнків .

21.09. 1-10 Класні керівники, 
класоводи

13 Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ят
ниці

1-10 Вихователі

14. Розучування нових фізкультхвилинок для 
вироблення правильної постави «В гарній поставі 
– краса і здоров’я людини»

Вересень 1-10 Вихователі

15. Виховна година «Символи та обереги рідного 
краю»

4тижд. 1-10 Класні керівники, 
вихователі

16. День партизанської слави. Тематичний урок 
«Народ пам’ятає, народ славить»

21.09 5-10 Вчитель історії



17 Бесіда «Що робити, коли тебе ображають дорослі» Вересень батьки Вихователі, класоводи, 
класні керівники, 
психолог

18. Акція «Живи, моя книго!»,  присвячений 
Всеукраїнському дню бібліотек. Рейд-огляд 
шкільних підручників учнями

4 тижд. 1-10 Бібліотекар
Підгайна О.П.

19. Тиждень чистоти і порядку:
 Трудовий десант по озелененню класів, 

спалень та коридорів «Перетворимо школу
на квітучий сад»

 Благоустрій території «Зробимо світ 
кращим»

До 30.09 5-10 Вихователі, класоводи, 
класні керівники

20. Бесіда «Обережно, отруйні гриби» 24.09 1-10 Класоводи, класні 
керівники

21 Бесіди з батьками «Взаємодія сім’ї і школи – 
запорука успішного навчання і виховання. Єдині 
вимоги у вихованні дітей»

Протяго
м місяця

1-10 Вихователі, класоводи, 
класні керівники, 
психолог

22. Створення газети «Колючка» 4 
тиждень

1-10 Учком «Лідер»

23 Бесіда «Що робити, коли тебе ображають дорослі» Протяго
м місяця

1-10 Психолог, соціальний 
педагог, вихователі

24. Бесіда «Культура використання мобільних 
телефонів».

Протягом
вересня

1-10 Класоводи, класні 
керівники

25. Профілактика дитячого травматизму на дорогах 
«На дорозі небезпечно, тож обачним буть 
доречно!»

Щосуботи 1-10 Вихователі


