
           «Затверджую» 

Т. в.о. директора  школи:                         Л.В.Лебеденко 

 

                                                           ПЛАН 

                                      виховної роботи на січень, 2020 р. 

                  Місячник здорового способу життя та фізичного виховання                            

«Якщо хочеш бути здоровим» 

 

       1. Провести тематичні виховні години    ( протягом місяця) 

         А) * «Подорож до Країни здоров’я»; 

              * «Шкідливі та корисні звички»; 

              * « Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся». 

                                  1-4 класи                   класоводи 

         Б)  *  « Життя – твій вибір»; 

              * « Якщо в тебе проблема – куди звернутися?»; 

              * « Суд над цигаркою»; 

              * « Насильство та як його уникнути». 

                                  5-6 класи          класні керівники 

       В).  * « Я обираю здоровий спосіб життя»; 

              *  « Здоров’я - скарб»; 

              * « Духовне та фізичне виховання»; 

              * « Подбай про своє здоров’я сам!». 

                             7-8 класи                      класні керівники 

      Г).   * « Поведінка старшокласників у громадських місцях»; 

             * « Сучасне рабство»; 



             * « Насильство та як його уникнути»; 

             * « Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»; 

             * «Наркотичні речовини та шляхи профілактики наркоманії». 

9-11 класи                    класні керівники. 

2.       13- 17 січня 2020 року 

      2.1.  Година спілкування « Ми обираємо здоров’я» 

                                                   5 А, 5 В класи,  соціальний педагог. 

      2.2 . Година спілкування «Океан життя» 

                                                    5 Б клас, практичний психолог. 

      2.3. Бесіда «Здоров’я – найдорожчий скарб» 

3-4 класи, соціальний педагог. 

                2.4.Ігротека « Я і моє здоров’я» 

                                1-2 класи, практичний психолог. 

3.          20 – 24 січня 2020 року 

 

1.1. Година спілкування з елементами тренінгу «Зроби свій вибір» 

                               6 А клас ,       соціальний педагог. 

1.2. Тематична ігротека « Зроби свій вибір на користь здоров’я» 

                                 6 Б, 6В класи ,  практичний психолог. 

1.3. Година спілкування «Найбільше щастя – це здоров’я» 

                                  7 Б, 7В класи, соціальний педагог. 

1.4. Тренінгове  заняття «Ми за здоровий спосіб життя». 

7 А клас, практичний психолог.  

 4.              27- 31 січня  2020 року 

4.1 Година спілкування « Алкоголь – ворог розуму» 

                                            8А, 8В класи, соціальний педагог. 

1.2.  Заняття « Ковток свободи» 

                                                           8Б клас, практичний психолог. 

1.3. Година спілкування з елементами тренінгу «Я до цього не 

дійду». 

                                                           9А клас, соціальний педагог. 



1.4. Бесіда з елементами тренінгу « Здоровий спосіб життя». 

                                   9Б, 9В класи, практичний психолог. 

     

  5. Провести індивідуальні бесіди з профілактики правопорушень серед 

учнів    девіантної поведінки. 

                  протягом місяця       1-11 класи               психологічна служба 

        6. Провести зустрічі з лікарями ЦРЛ  «Шкідливі та корисні   звички». 

             протягом місяця     6-9 класи         члени наркопоста 

 7. Організувати рейди «Урок», «Підліток». 

              13-17.01                  заступник директора 

         8. Перегляд і обговорення відеофільму «Сучасне рабство» 

               25-31.01           9-11 класи          психологічна служба 

9. Конкурс газет «Ми за здоровий спосіб життя» 

                до 17.01.2020       5-11 класи      старости, педагог – організатор. 

10.  Провести спортивні змагання  серед учнів 7-х класів: 

                      * дівчата  «малюкбол»; 

                      * хлопці «Футзал». 

                         21.01.2020 р.                                    учителі фізичної 

культури 

11. Провести  спортивне свято «Здоров’я і спорт крокуємо разом». 

                         22.01.2020 р.     6 класи                   учителі фізичної 

культури 

12.Провести спортивні змагання серед учнів 5-х класів «Малюкбол». 

                         24.01.2020 р.                                   учителі фізичної 

культури                       

         

Заступник директора школи з ВР:                 В.Г.Борщ 


