
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

05.11.2021              №363-од 

 

Про підсумки проведення  

тижня здорового способу життя 

 

На виконання  наказу по закладу  від 29.10.2021 року № 356-од «Про 

організацію та проведення тижня здорового способу життя» з метою 

формування у здобувачів освіти практичних навичок та теоретичних знань, які 

сприяють збереженню здоров’я у закладі проводився з 01.11 по 05.11.2021 року 

Тиждень здорового способу життя. 

Під час проведення тижня були використані різноманітні методи роботи. 

Зокрема класні керівник та класоводи 1-11 класів провели ряд виховних годин з 

теми «Життя і здоров’я – найбільша цінність». 

Учні початкової школи взяли у вікторині «Що я знаю про здоров’я?» та по 

завершенню склали пам’ятки «Правила здорового способу життя», що відіграє 

велику роль у ставленні учнів до свого здоров’я. 

Впродовж тижня вчителями образотворчого мистецтва було організовано 

виставку малюнків «Я обираю здоров’я», яку розмістили у холі закладу. 

Відвідувачі групи продовженого дня з цікавістю переглянули відеоролики: 

«Режим дня» і «Дотримання норм харчування», після чого активно обговорили 

побачене та проаналізували свій розпорядок дня. 

Шкільний парламент провів гру-турнір для учнів 5-6-х класів «Обереш 

здоров’я – матимеш майбутнє!», учасники якої змогли набути нових знань, які 

сприятимуть збереженню фізичного, соціального та психологічного здоров’я. 

В шкільній бібліотеці учні могли ознайомитись з виставкою літератури 

«Зроби свій вибір».  

Медична працівниця підготувала для учнів мультимедійну презентацію 

«Лікар попереджує» для учнів 5-9 класів. 

Практичним психологом та соціальним педагогом закладу був проведений 

тренінг «Шкідливі звички заважають жити» для учнів старших класів. Школярі  

ознайомились зі страшними наслідками, які виникають при тютюнопалінні, 

регулярному вживанні алкоголю  та інших шкідливих речовин. 



Заходи, які проводились впродовж тижня формують в учнів прагнення до 

постійного покращення свого способу життя та виховують свідоме ставлення 

до свого здоров’я. 

Виходячи із вищевказаного: 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Вважати проведення Тижня здорового способу життя на високому рівні. 

2.  Класним керівникам та класоводам 1-11-х класів продовжити роботу з 

учнями із пропаганди здорового способу життя, сприянню формування в учнів 

мотивації на збереження і поліпшення стану здоров’я, формування та розуміння 

особистої відповідальності за збереження власного фізичного та психічного 

здоров’я як головної життєвої цінності. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                  Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

08.11.2021 року                                          
 

 

 
 

 

 

 

 

 


