
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ     

30.11.2021                                                                                                 № 395-од 

Про підсумки проведення місячника 

превентивного виховання та  

здорового способу життя 

 

На виконання Доручення Президента України від 08.04.2011 №1 – 1/637 

щодо підвищення ефективності механізмів забезпечення захисту прав і 

законних інтересів дітей, Указу Президента України від 18.10.2011 № 

992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», наказу по 

закладі від 29.10.2021 р. №357, з метою попередження негативних проявів 

серед неповнолітніх, активізації роботи із соціально-дезадаптованими 

підлітками та сім’ями, пропаганди здорового способу життя серед учнівської 

молоді у період з 01.11.2021 по 30.11.2021 року було проведено місячник  

превентивного виховання та здорового способу життя. 

Завданням місячника було поглибити поінформованість та знання учнів 

про здоровий спосіб життя, про вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на 

організм дитини, формування у підростаючого покоління світоглядних та 

етичних основ здорового способу життя, підняття рівня інформаційно-

просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності 

дітей, забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

попередження правопорушень серед учнів, усунення причин та умов 

учинення ними протиправних діянь 

У ході місячника проаналізовано зайнятість дітей в позаурочний час, 

стан роботи навчального закладу щодо попередження насильства над дітьми, 

охоплення учнів «групи ризику» гуртковою роботою. 

Класними керівниками 1 – 11 класів була проведена корекційна робота з 

учнями, у яких виявлено хронічні захворювання, було проведено ряд 

виховних заходів превентивного характеру, години спілкування на тему 

«Зупинка під назвою життя» у 1-4 класах та «Життя і здоров’я – найбільша 

цінність» у 5-11 класах, учнями 8-9 класів переглянуто відеофільми на теми 

«Алкоголь – це злочин». Розроблені та розміщені в класних куточках 

листівки, пам’ятки щодо профілактики паління, алкоголізму, токсикоманії 

тощо. 

Медична сестра разом з представниками шкільного парламенту закладу 

провели з учнями 1-4 класів бесіду про небезпеку вірусних простудних 
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захворювань «Грип чи простуда, можливі ускладнення»; 7-8 класів - 

тематичний діалог «Куріння в громадських місцях як найпоширеніше 

правопорушення серед неповнолітніх», а у 9 класі відеопрезентацію 

«Дитячий алкоголізм». 

Практичним психологом та соціальним педагогом закладу були 

проведені інформаційні бесіди, заняття з елементами тренінгу для учнів 

старших класів. Школярі ознайомились зі страшними наслідками, які 

виникають при тютюнопалінні, регулярному вживанні алкоголю та інших 

шкідливих речовин, а також створювали лепбуки.  

У холі закладу були організовані виставки малюнків учнів 1-11 класів 

«Я обираю здоров’я», «Наша безпека у наших руках», «Скажи насильству 

НІ!» 

Заступниця директорки з виховної роботи Козачук А.Д. організувала 

зустріч з представниками служби у справах захисту дітей та ювенальної 

поліції на тему дотримання правил дорожнього руху, правил поведінки 

вдома, про наслідки вчинення правопорушень неповнолітніми, 

невідвідування навчальних заннять без поважних причин. Учні з 

захопленням вислухали цікаву інформацію від місцевих поліцейських, та 

отримали відповіді на їхні запитання. З учнями 1-2-х класів було проведено 

цікаву сюжетно-рольову гру «Ми переходимо дорогу». 

У ході проведення місячника у приміщенні шкільної бібліотеки під 

керівництвом бібліотекаря Мухи М.В. було розгорнуто виставку літератури 

«Хвороби століття», яку почергово відвідали усі класи. 

Загальний рівень проведення виховних заходів в межах місячника 

превентивного виховання та здорового способу життя можна визначити як 

достатній, проте класним керівникам слід активізувати діяльність по 

залученню до подібних тематичних заходів батьків учнів своїх класів, 

плануючи та проводячи батьківський всеобуч відповідної тематики; а також, 

щодо запрошення на класні заходи військових, волонтерів тощо. Разом з тим 

педагогічному колективу слід звернути особливу увагу на рівень 

сформованості загальної дисципліни вихованців та стан виконання ними 

Правил для учнів – головного критерію поведінки.  

Враховуючи вищезазначене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати проведення місячника превентивного виховання та здорового 

способу життя на достатньому рівні. 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

2.1. Підтримувати постійний контакт з працівниками правоохоронних 

органів, соціальними службами. 
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2.2. Продовжувати систематично та цілеспрямовано проводити контроль за 

формування прагнення до фізичної досконалості учнів, свідомого ставлення 

до власного здоров'я як найвищої соціальної цінності. 

2.3. Тримати на постійному контролі стан відвідування учнями закладу та 

роботу класоводів, класних керівників, соціального педагога, психолога по 

з’ясуванню причин пропусків уроків дітей без поважних причин. 

2.4. Надалі виявляти учнів, схильних до тютюнопаління та проводити 

роз’яснювальну роботу з ними, доцільніше вести просвітницьку роботу 

щодо профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу 

життя серед учнів та батьків, посилити персональну відповідальність членів 

педколективу за рівень сформованості правової культури вихованців, 

здійснення рейдів по місцях потенційного збору неповнолітніх з метою 

виявлення учнів, схильних до бродяжництва та жебракування. 

                                                                                                   Постійно 

3. Практичному психологу Швейці О.М. та соціальному педагогу Мицкан 

А.Ю.: 

3.1. Продовжити вивчення роботи з учнями з превентивного виховання 

Згідно плану 

3.2. Інформацію про стан виконання Плану заходів щодо превентивного 

виховання учнів у закладі подавати на нарадах при директорі. 

Згідно плану 

3.3. Продовжувати проводити корекційну роботу з учнями, які схильні до 

девіантної поведінки. 

Впродовж року, постійно 

4. Класним керівникам 1 – 11 класів: 

4.1. Ініціювати розгляд питань щодо відповідальності батьків за виховання 

дітей на батьківських зборах. 

4.2. Продовжувати роботу з дітьми, які потребують додаткової педагогічної  

уваги. 

4.3. Сприяти збереженню контингенту вихованців, які мають відхилення в 

поведінці шляхом:  

 глибокого вивчення інтересів та нахилів дітей; 

 установлення особистих контактів з вихованцями; 

 тісної співпраці та взаємодії з батьками; 

 використання виховного потенціалу органів самоврядування. 

4.4. Забезпечити зайнятість дітей «групи ризику» та тих, які опинилися у 

складних життєвих обставинах у новорічних святах, заходах, запланованих 

на час зимових канікул. 
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4.5. Відкорегувати плани індивідуальної роботи з підлітками. 

4.6. Продовжувати проводити корекційну роботу з учнями, у яких виявлені 

хронічні захворювання, а також посилити роботу з батьками, залучати їх 

до участі у класних годинах, темою яких є формування здорового способу 

життя 

4.7. Формувати свідоме ставлення дітей до виконання Правил для учнів та 

норм загальнолюдської моралі. 

Впродовж року, постійно 

5. Виконання наказу покласти на заступницю директорки з виховної роботи 

Козачук А.Д. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
Директорка закладу                                           Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

06.12.2021 року 


