
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

10.09.2021                                                                              №280-од 

 

Про організацію та проведення  

тижня безпеки дорожнього руху 
 

 З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, ідей мирного 

співіснування держав і народів, пропаганди здорового способу життя, 

формування в українців фізичного і морального здоров’я, залучення до 

занять фізичною культурою та спортом якомога більшої кількості учнівської 

молоді, 

                                        

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у навчальному закладі тиждень безпеки дорожнього руху                                                                                  

з 13 по 17.09.2021 року 

2. Затвердити план проведення Тижня (додається). 

3. Призначити відповідальною за організацію та проведення тижня безпеки 

дорожнього руху заступницю директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

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

4.1. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід Тижня. 

4.2. За результатами проведення Тижня підготувати підсумковий наказ. 

5. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту закладу 

Вадилюк І.Ю. висвітлювати матеріали проведених заходів на сторінці в 

соціальній мережі Facebook та сайті закладу.                        Впродовж тижня                                                              

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено:       

                                          _______ Козачук А.Д.   

                                          _______ Юрійчук Р.В. 

                                          _______ Вадилюк І.Ю. 



 «Затверджено» 

наказом по закладу 

від 10.09.2021 року №280-од  

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 

План проведення 

тижня безпеки дорожнього руху 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін  

виконання 

Відповідальний  

1. Розміщення на сайті закладу порад для 

батьків. 

Впродовж 

тижня 

Педагог-організатор 

2. Виставка в бібліотеці «Дотримуйся 

правил дорожнього руху» 

Впродовж 

тижня 

Бібліотекар 

3. Перегляд презентації «Безпека на 

зупинках громадського транспорту. 

Безпека пасажира». 

Впродовж 

тижня 

Класоводи 4-х класів 

4. Розміщення в класних куточках 

«Пам’ятки з правил дорожнього руху 

для школярів» 

Впродовж 

тижня 

Педагог-організатор 

5. Вікторина «Знаємо, вивчаємо, 

виконуємо» 

Впродовж 

тижня 

Практичний психолог, 

класоводи 3-х класів 

6. Перегляд відеороликів з безпеки 

дорожнього руху. 

Впродовж 

тижня 

Класоводи 1,2  

та 4-х класів 

7. Проведення єдиного національного 

уроку «Будь помітним на дорозі». 

Впродовж 

тижня 

Заступниця директорки з 

виховної роботи, 5-11 

класи 

8. Інформаційно-просвітницький захід за 

участю інспектора ювенальної 

превенції, сектором реагування 

патрульної поліції Вижницького 

районного відділу поліції та 

працівниками ДСНС ( м.Вижниця). 

Впродовж 

тижня 

Заступниця директорки з 

виховної роботи, 6 класи 

9. З нагоди відзначення Дня рятівника 

екскурсія до пожежної частини. 

Впродовж 

тижня 

Класоводи  

4-А,Б класів 

 

 


