
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

09.09.2022                                                                                               №290-од 

 

Про організацію та проведення  

тижня безпеки дорожнього руху 

 

Відповідно до листа  ДП «Український науково- дослідний інститут 

медицини транспорту міністерства охорони здоров’я України відокремлений 

підрозділ «Київська міжрегіональна філія» № 50 від 13.05.2022, листа відділу 

освіти, культури, медицини та спорту Вижницької міської ради від 

16.05.2022 року №318, з метою привернення уваги до надскладної ситуації з 

безпеки дорожнього руху в Україні, сприяння вихованню дорожньої 

культури серед населення та об’єднання зусиль суспільства задля зменшення 

кількості смертей і травм на дорозі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести тиждень безпеки дорожнього руху з 23.05 по 29.05.2022 року. 

2. Затвердити план проведення Тижня (додається). 

3. Призначити відповідальною за організацію та проведення Тижня 

безпеки дорожнього руху заступницю директорки з навчальної роботи 

Татарин Л.М. 

4. Заступниці директорки з навчальної роботи Татарин Л.М.  

4.1. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід Тижня.  

4.2. За результатами проведення Тижня підготувати підсумковий наказ.                                                                              

5. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. та лаборантці 

сайту закладу Вадилюк І.Ю. матеріали проведення Тижня висвітлити на 

сторінці в соціальній мережі Facebook та на сайті закладу. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                                 Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлені:                                  

                                                        _____________ Татарин Л.М.       

                                                        _____________ Козачук А.Д. 

                                                        _____________ Вадилюк І.Ю. 

 

  



 «Затверджую» 

наказом по закладу 

від 09.09.2022 року  

№290-од      

Директорка закладу  

________ О.Ю.Сичова 

 

План заходів проведення  

Тижня безпеки дорожнього руху 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Єдиний національний урок «Будь 

помітним на дорозі» Онлайн. 

21.05.2021 Татарин Л.М. 

2. Онлайн-зустріч з працівниками 

Національної поліції України міста 

Вижниці на тему: «Дотримуйся правил 

дорожнього руху» - учні 6-А та 9-Б класів 

18.05.2021 Татарин Л.М. 

3. Розміщення в класних куточках «Пам’ятки 

з правил дорожнього руху для школярів» 

Впродовж 

тижня 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

4. Перегляд відеороликів з безпеки 

дорожнього руху. 

Впродовж 

тижня 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

5. Конкурс на кращий малюнок серед учнів  

1-11  класах «Твій друг – безпечний рух» 

Впродовж 

тижня 

Вчителі 

образотворчого 

мистецтва 

6. Виставка в бібліотеці «Дотримуйся правил 

дорожнього руху». 

Впродовж 

тижня 

Муха М.В. 

7. Участь у конкурсі відео-робіт на тему 

«Будь помітним на дорозі» 

Впродовж 

тижня 

Татарин Л.М. 

8. Проведення виховних годин на теми: 

«Знай дорослий, знай дитя! Безпека руху – 

це життя», «Безпека на автошляхах». 

Впродовж 

тижня 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

 

 

 


