
 

 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 
 

16.09.2022                                                                                               №293-од 

 

Про підсумок проведення тижня  

безпеки дорожнього руху 

 

На виконання наказу по закладу від 09.09.2022 року №290-од «Про 

підготовку та проведення тижня безпеки дорожнього руху», з метою поліпшення 

роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, 

формуванню навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах, удосконалення 

і узагальнення знань з безпеки дорожнього руху, правил пішоходів, безпечного 

поводження під час руху до школи і додому. 

Впродовж тижня класними керівниками 1-11-х класів оновлено класні 

куточки пам’ятками з правил дорожнього руху для школярів та переглянуто ряд 

відеороликів з  безпеки на дорозі. 

Вчителями образотворчого мистецтва Фартушняк С.С. та Кіцул Л.Г. 

організовано виставку малюнків по класах «Твій друг – безпечний рух».  

Муха М.В., бібліотекар закладу організувала виставку у бібліотеці 

«Дотримуйся правил дорожнього руху. 

Учні закладу взяли участь у конкурсі відео-робіт на тему: «Будь помітним 

на дорозі». Прослухали ряд виховних годин на дану тематику. 

Заступницею директорки з навчальної роботи Татарин Л.М.  організовано 

зустріч-онлайн з працівниками Національної поліції України міста Вижниці на 

тему «Дотримуйся правил дорожнього руху». 

Під час проведення вищезгаданих заходів діти повторили, узагальнили та 

систематизували знання про правила дорожнього руху та дорожні знаки, 

навчилися застосовувати свої знання в певних життєвих ситуаціях, продовжили 

розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, мову, пам’ять, уміння 

орієнтуватися на вулицях за допомогою дорожніх знаків. Учні обговорили 

основні правила поведінки на вулиці та дійшли висновку, що знання правил 

дорожнього руху, уважність, обережність на дорогах – це запорука власної 

безпеки. 



        Вся робота впродовж тижня була спрямована на підвищення 

поінформованості учасників навчального процесу про негативні наслідки 

дорожньо-транспортних пригод та стимулювання дій, спрямованих на усунення 

основних факторів ризику дорожньо-транспортного травматизму. 

 

Виходячи з вищевказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.    Вважати проведення Тижня безпеки дорожнього руху на достатньому рівні. 

2. Заступниці директорки з навчальної  роботи Татарин Л.М.: 

2.1.    Забезпечувати у закладі систему щодо активізації форм роботи з безпеки 

дорожнього руху та всіх видів дитячого травматизму. 

2.2.    Підтримувати співпрацю з батьківською громадськістю з питань безпеки 

дорожнього руху.                                                                                   

Впродовж року 

3.    Класним керівникам 1-11-х класів: 

3.1.  Планувати вправи на формування практичних навичок поведінки дітей на 

дорозі.                                                                                                           Постійно 

3.2. Передбачати в планах виховної роботи і проводити цикл заходів з питань 

повторення знань з безпеки дорожнього руху у формі бесід, зустрічей, вікторин, 

конкурсів, творчих робіт, заочних подорожей, уявних мандрівок, інсценізацій, 

рольових і сюжетних ігор, складанні віршів, написанні диктантів. 

Постійно 

3.3. Не допускати випадків дитячого травматизму під час освітнього  процесу. 

Постійно 

4.    Контроль за виконанням наказу покласти на заступницю директорки з 

навчальної роботи Татарин Л.М. 

 

 

Директорка закладу                                  Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників  на оперативній нараді 

19.09.2022 року 


