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ПЛАН АКТИВНОСТЕЙ ЗІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

на 2019-2020 н.р. 

 
Місяць                          Заходи Відповідальні 

вересень 1.Організація на базі закладу роботи: 

- шкільного гуртка «Рух – це життя» (2 години на 

тиждень); 

-секції «Ушу» міської спортивної школи №10 (6 годин 

на тиждень). 

2. Проведення конкурсу малюнків на асфальті 

«Здоровий спосіб життя – майбутнє  нації». 

3. Відзначення Всесвітнього дня здоров’я веселими 

стартами, змаганнями з футболу, шахів  та шашок під 

гаслом «Спорт починається сьогодні». 

4. Проведення анкетування учнів 3-А, 6-А, 8-А класів 

для участі в програмі «Заради здорових і радісних 

школярів». 

5.Залучення учнів 1-4-х класів, вихованців ГПД, до 

відвідування гуртків «Циркова студія», «Спортивна 

гімнастика» та «Тайський бокс» на базі Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості. 

Адміністрація 

 

 

 

 

Савеленко С.М. 

 

Шопен О.А. 

 

 

Савенкова О.Г. 

 

 

Журавльова В.М. 

Вихователі ГПД 

Жовтень 1.Конкурс газет і плакатів «Здоров’я – це життя». 

2.Бібліотечний урок «Раціональне харчування» для 

учнів 5-8-х класів.  

3. Проведення зустрічі адміністрації школи та 

організаторів харчування з питання  вітамінізації страв 

у їдальні закладу під час осінньо-зимового періоду. 

4.Встановлення спортивного тренажеру «Бігова 

доріжка», реабілітаційного масажеру «INFRAPED» у 

спортивній залі та залучення до їх використання 

учасників освітнього процесу. 

Савеленко С.М. 

Тихоновська Т.В. 

 

Чумаченко О.В. 

Ковальова Н.П. 

 

 

Адміністрація 

Шопен О.А. 

Листопад 1.Виховний захід «Подорож у країну здоров’я» для 

учнів початкової школи. 

2.Перегляд альманаху відео роликів «Здорові рецепти 

моєї родини» учнями 9-11-х класів. 

3.Створення учнями 1-2-х класів НУШ сторінок 

Лепбуків з тематики здорового харчування. 

4. Першість закладу з шахів (5-11-й кл.). 

5.Змагання учнів 8-11-х класів з баскетболу. 

6.Українські смаколики з гарбуза (Збірник рецептів). 

Бруснікіна Т.М. 

 

Савеленко С.М. 

 

Трофимук О.С. 

Бріснікіна Т.М. 

Шопен О.А. 

Шопен О.А. 

Савенкова О.Г. 

Кл.керівники 1-11-х 

класів. 

Грудень 1.Захід «Подорож у країну здорового харчування» для 

учнів початкової школи. 

2.Виступ агітбригади «Обирай здоров’я» для учнів 5-

8-х класів. 

3.Створення проекту «Розробка рекомендацій щодо 

профілактики захворювань» учнями 11-го класу. 

Дерябкіна В.І. 

 

Стороженко О.Ю. 

 

Савенкова О.Г. 

 



4.Закупівля фруктів, соків для школярів за кошти 

благодійного фонду закладу «Відродження». 

5.Першість школи з настільного тенісу (5-11-й кл.). 

6.Спортивне свято «Козацькі розваги» для учнів 1-11-

х класів. 

Голова фонду 

Таратута Л.В. 

Шопен О.А. 

Шопен О.А. 

Січень 1.Захід «Вітаміни, їх значення для здоров’я людини» 

для учнів початкової школи. 

2.Участь у Програмі споживання дітьми кисневих 

коктейлів (за підтримки громадськості). 

3.Квест «Молодь обирає здоровий спосіб життя» для 

учнів 9-11-х класів. 

4. Оформлення їдальні закладу експозиційними 

плакатами з тематики здорового харчування.  

5. Першість закладу з волейболу (9-11-й кл.). 

Чугура Д.О. 

 

Класні керівники 1-

11-х кл. 

Дзундза О.Й. 

 

Савеленко С.М. 

Кл.керівн 5-11-х кл. 

Шопен О.А. 

Лютий 1.Захід «Здоров’я – це життя» для учнів початкових 

класів. 

2. Зустріч з дієтологом під гаслом «Що, скільки  і як 

їсти» у обласній бібліотеці «Юний читач» для учнів 5-

6-х класів. 

3. Розробка проекту футбольного поля на спортивному 

майданчику закладу для участі у міському проекті 

«Громадський бюджет міста». 

4.Першість закладу з шашок. 

Трофимук О.С. 

 

Савеленко С.М. 

 

 

Адміністрація 

Творча группа 

 

Шопен О.А. 

Березень 1. Захист міні-проектів «Я за здоровий спосіб життя» 

учнями 11-го класу. 

2.Захід «Майстерня здорового харчування» для учнів 

5-7-х класів. 

3.Майстер-клас учнів 9-го класу з приготування 

швидких та корисних сніданків для учнів старшої 

школи. 

4. Змагання учнів 5-7-х класів з малюкболу. 

Скігіна Л.М. 

 

Залогіна О.О. 

 

Савеленко С.М. 

 

 

Шопен О.А. 

Квітень  1.Загальношкільний День проектів «Здоров’я мого 

міста». 

2.Участь учнів 9-11-х класів у воєнно-спортивній грі 

«Сокіл» (Джура). 

3.Урок-вистава для учнів 5-7 класів «Харчування й 

здоров’я». 

4.Спортивані змагання  «Олімпійське лелеченя» для 

учнів 1-6-х класів. 

Савенкова О.Г. 

 

Савеленко С.М. 

Класні керівники 

Дев’ятка Г.В. 

 

Шопен О.А. 

 

 

Травень 

1.Проведення загальношкільного свята «День 

Здоров’я» для учнів   1-11-х класів. 

2.Флешмоб учнів старших класів «Ми обираємо 

життя». 

Савеленко С.М. 

Шопен О.А. 

Класні керівники 8-

11-х класів 

 


