
 
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

Н А К А З 

16.09.2022                                №296-од 

 

Про підсумок проведення  

місячника безпеки 

дорожнього руху  

«Увага! Діти на дорозі!» 

 

На виконання статті Закону України «Про дорожній рух» та наказу 

відділу освіти, культури, медицини та спорту Вижницької міської ради «Про 

проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» та 

наказу по закладу від 16.08.2022 р. № 183-од, «Про проведення місячника 

безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» та 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 в закладі з 15.08.2020  по 16.09.2022 

року проходив місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» 

З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

класними керівниками  01.09.2022 р. проведено єдиний урок з безпеки руху «Я – 

учасник дорожнього руху» та проведено навчання  основ надання долікарської 

допомоги «Знаю, вмію, врятую» Козлан Л.О.  

- 13.09.2022 відбулася зустріч з старшим інспектором ЮС СП Вижницького РВП 

ГУНП Чернівецької області Зельською Ю.П. проведені бесіди «Безпечна дорога 

з дому до школи і навпаки», «Вулиця і ти:правила з безпечної прогулянки, під 

час воєнного стану». 

      Класні керівники провели з учасниками освітнього процесу бесіди, виховні 

години, лекції щодо збереження дорожньої інфраструктури, а саме: дорожніх 

знаків; світлофорів; огородження; розмітки; освітлення пішохідних переходів.  

      Вчителі української мови та літератури Артемчук Г.І., Підопригора О.В., 

Шпинтюк Р.Г., Беженар Н.М., Кузьменюк О.М провели тематичні диктанти за 

темою «Увага, діти на дорозі».  

Педагогом-організатором Друк Н.В. було організовано перегляд 

навчальних фільмів з безпеки дорожнього руху.  



Вихователі групи продовженого дня  Чолан О.О. та Тонієвич Н.І. провели 

роз`яснювальну роботу серед вихованців, щодо дотримання правил безпеки 

дорожнього руху та ігротеку «Намалюй знаки». 

Бібліотекар Муха М.В. організувала тематичну виставку в шкільній 

бібліотеці «Дотримуйся Правил дорожнього руху» та підготувала добірку 

літератури за правилами дорожнього руху.  

   Вся робота протягом 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. Керівнику методичного об’єднання Сергій Я.І. на черговому засіданні  

методичного об’єднання класних керівників проаналізувати успіхи та недоліки, 

виявлені в ході проведення Тижня. 

2. Класним керівникам 1 – 11 класів, вчителям-предметникам продовжити 

профілактичну роботу з питань безпеки дорожнього руху на уроках та у 

позакласній виховній роботі з учнівським колективом школи. 

 

 

 

         Директорка закладу                        Оксана СИЧОВА 

 


