
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

 16.08.2022                                №183-од 

 

Про проведення місячника безпеки 

дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» 

 

Відповідно до листа Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

військової адміністрації № 01-34/1320 від 10.08.2022 року, наказу відділу освіти, 

культури, медицини та спорту Вижницької міської ради «Про проведення 

місячника безпеки дорожнього руху «Увага!Діти на дорозі!» від 10.08.2022 року 

№ 512, з метою проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо 

дотримання правил безпечної поведінки на дорозі напередодні,  в перші дні та 

впродовж  навчального року, вивчення  Правил дорожнього руху серед дітей та 

молоді, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки руху 

неповнолітніх, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести у закладі з 15 серпня до 16 вересня 2022 року профілактичні 

заходи  «Увага! Діти на дорозі!». 

2. Затвердити план проведення місячника (додається). 

3. Заступниці директорки з навчальної роботи Татарин Л.М., педагогу-

організатору організувати роботу педагогічного колективу на виконання 

даних заходів.  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

        Директорка закладу                           Оксана СИЧОВА 

 

 

 

 

З наказом ознайомлено: ___________ Татарин Л.М. 

     

 

 



                                    

 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказом по закладу 

від 16.08.2022 року № 183-од   

Директорка закладу    

_________ О.Ю. Сичова 

План  

Проведення Місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»  

з 15.08 по 16.09.2022 року 

 

№ Захід Дата Відповідальний 

1 Єдиний урок з безпеки руху із 

залученням представників 

Управління Національної 

поліції (пам’ятка безпеки для 

здобувачів освіти розміщена в 

додатку №2)  

08.09.2022 Козачук А.Д., класні керівник 

1-11 класів 

 

2 Урок  «Знаю, вмію, врятую» з 

вивченням  основ  надання 

долікарської допомоги; 

Впродовж 

місячника 

Медсестра Козлан Л.О. 

3 Заняття з учасниками 

освітнього процесу про дії під 

час отримання сигналу 

«Повітряна тривога» під час  

вимушеної  зупинки 

громадського транспорту по 

дорозі до закладу/додому  

Впродовж 

місячника 

Класні керівники 1-11 класів 

4 Тематичні виховні години за 

темою «Знай та вивчай 

правила дорожнього руху» 

Впродовж 

місячника 

Класні керівники 1-11 класів 

5 Тематичні диктанти за темою 

«Увага, діти на дорозі» 

Впродовж 

місячника 

Вчителі української мови та 

літератури 

6 Виставка малюнків за темами 

«Правила дорожнього руху – 

твоя безпека» 

Впродовж 

місячника 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

7 Тематичні уроки, виховні 

години, батьківські збори зі 

здобувачами освіти щодо 

використання  у темну пору 

доби світловідбивних 

елементів на одязі, рюкзаках, 

ранцях, портфелях тощо 

Впродовж 

місячника 

Класні керівники 1-11 класів 



8 Огляд-конкурс на кращу 

учнівську презентацію з 

безпеки дорожнього руху  

Впродовж 

місячника 

Вчителі-інформатики 

9 Поновити схему безпечного 

маршруту дітей до закладу 

освіти  та від закладу освіти  

«Мій шлях зі школи до дому» 

Впродовж 

місячника  

Татарин Л.М. 

10. Перегляд навчальних фільмів 

з безпеки дорожнього руху 

Впродовж 

місячника 

Класні керівники 1-11 класів 

11. Підготувати виставку добірку 

літератури за правилами 

дорожнього руху 

Впродовж 

місячника 

Муха М.В. 

12. Забезпечити розміщення на 

сайтах закладів освіти   

інформації про проведені 

профілактичні заходи «Увага! 

Діти – на дорозі!»; 

Впродовж 

місячника 

Вадилюк І.Ю. 

13. Здійснити  обстеження 

ділянок, що прилягають до 

територій закладу, маршрутів  

шкільних автобусів для 

підготовки вулично-

дорожньої мережі до нового 

навчального року 

(пішохідних переходів, 

попереджувальних дорожніх 

знаків «Діти», «Пішохідний 

перехід», на проблемних 

ділянках - «лежачих 

поліцейських» (за потреби, 

тощо), а також разом з 

відповідними  організаціями 

обов’язково перевірити   

технічний стан транспортних 

засобів, які задіяні для 

регулярного перевезення 

учнів до  закладів освіти. 

Впродовж 

місячника 

Татарин Л.М. 

Ромащук М.П. 

 

                                                                               

  



 

Додаток до плану заходів 

у рамках місячника 

«Увага! Діти на дорозі!» 

 

Пам’ятка  безпеки для здобувачів освіти 

перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного 

руху, слід чітко виконувати Правила дорожнього руху: 

 

- рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого 

боку;             

- за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої 

частини, йти назустріч руху транспортних засобів;     

- переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема, 

підземних і наземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів 

або узбіч;           

- перед виходом на проїжджу частину дороги -  подивіться вліво, а 

дійшовши до середини дороги – подивіться направо;     

 - виходити на проїжджу частину із-за транспортних засобів, упевнившись, 

що не наближаються інші транспортні засоби (автобуси, тролейбуси обходять 

ззаду, а трамвай – спереду);        - виходячи на 

проїжджу частину припиняйте розмови, виймайте  з вух навушники;   

          - у місцях із 

регульованими рухами, слід керуватися тільки сигналами регулювальника чи 

світлофора;         - не поспішайте і не 

біжіть, переходьте дорогу завжди розміреним кроком;  

- чекайте на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках 

(зупинках), тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху; 

- на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, 

можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки 

трамвая;            - у 

разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком 

червоного або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, треба 

утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;  - 

категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або 

поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або 

встановленими місцями;        - по 

проїжджій дорозі на велосипеді рухатися можна тільки дітям, які досягли 16-ти 

років; мопеди й велосипеди мають бути обладнанні звуковим сигналом та 

світлоповертачами: попереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – 

червоного; на голові у водія має бути захисний шолом,  слід чітко дотримуватися 

правил дорожнього руху;      

- водіям мопедів і велосипедів заборонено: керувати транспортом із 

несправним гальмом і звуковим сигналом; у темну пору доби; рухатися по 

автомагістралях, коли поряд є велосипедна доріжка; рухатися по тротуарах і 

пішохідних доріжках; їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; 

перевозити пасажирів; буксирувати інші транспортні засоби;    



- заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання 

(гіроскутерах, скейтбордах, самокатах, роликах тощо), обирати місце для 

катання слід на дитячих майданчиках;       

- учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила 

дорожнього руху України, із якими вони ознайомилися на уроках основ здоров’я, 

виховних годинах, інших навчальних спеціалізованих установах, предметних 

уроках;           - дітям 

заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу  дорослих; 

           

- учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти 

тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручні або інші 

пристосування. 

Дії в надзвичайних ситуаціях: 

- у разі травмування однокласника або іншого учня, який опинився поряд, 

негайно повідомити чергового вчителя або адміністратора; 

-  вжити заходів для виклику швидкої допомоги; 

- необхідно за можливості супроводити травмованого до медичного пункту, або 

надати першу долікарську допомогу; 

Всі учасники дорожнього руху повинні уміти надавати першу долікарську 

допомогу. 

 

 

 

 

 


