
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ     

12.11.2021                                                                                   №371-од 

                                                                                                   

Про проведення тижня знань з  

основ безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до листа відділу освіти, культури, медицини і спорту 

Вижницької міської ради № 832 від 02.11.2021 року «Про проведення Тижня 

знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах освіти», з метою пропаганди 

здорового, активного способу життя, вивчення і використання на практиці 

правил основ безпеки життєдіяльності, попередження загибелі та травматизму 

дітей при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій. 

Усі заходи Тижня мають проводитися з урахуванням необхідності 

забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання 

ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби 

(COVID-19),  

НАКАЗУЮ : 

 

1. Провести у закладі «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності» 

з 15.11.2021 р. по 21.11.2021 року. 

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

2.1. Розробити та затвердити план заходів до «Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності» (додається). 

2.2. Забезпечити виконання заходів щодо проведення «Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності». 

2.3. Надати інформацію про проведення в закладі «Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності» у відділ освіти, культури, медицини і спорту 

Вижницької міської ради 

до 25.11.2021 року 

3. Класоводам та класним керівникам 5-11 класів: 

3.1. Провести бесіди з питань попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, підвищення рівня культури на дорогах, безпеки 

життєдіяльності та профілактики травматизму невиробничого характеру. 

 3.2. Провести заходи (тематичні бесіди, години спілкування та інші 

заходи з питань безпеки життєдіяльності) з використанням технічних засобів; 



3.3. Організувати розміщення на стендах та класних куточках листівок 

та пам'яток для дітей з методичними рекомендаціями щодо порядку дій під час 

виникнення надзвичайних ситуацій, відповідно до тематики проведення Тижня. 

4. 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.                         

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка заклади                           Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

15.11.2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«Затверджую» 

наказом по закладу 

від 12.11.2021 року №371-од 

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 

План проведення  

тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

 

№ Назва заходу Дата Відповідальні 

1 Оновити інформаційні стенди з БЖД в коридорах, 

навчальних кабінетах, бібліотеці 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

2 Перегляд відео для учнів «З чого починається 

безпека» 

https://www.youtube.com/watch?v=tHWaT-8KYe8 

Впродовж 

тижня 

Класоводи 

1-4 класів 

3 Перегляд та обговорення кінофільмів «Безпечна 

поведінка» 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

9-11-х класів 

4 Відеоурок « Професія-рятівник» 

https://www.youtube.com/watch?v=9C4gcBU0 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

5 Зустріч учнів з представниками Національної 

Поліції на тему дотримання правил дорожнього 

руху та правил поведінки вдома 

19.11 Козачук А.Д. 

6 Практичне заняття: «Допоможи другу» для на 

знання правил надання першої допомоги при 

нещасному випадку. 

Впродовж 

тижня 

Майстрюк О.В. 

7 Виставка малюнків на тему «Наша безпека у 

наших руках», «Як не допустити пожежі» 

18-19.11 Кіцул Л.Г. 

Фартушняк С.С. 

8 Бесіди з питань попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, безпеки 

життєдіяльності. 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

9 Сюжетно рольова гра «Ми переходимо дорогу» з 

учнями 1-2-х класів 

Впродовж 

тижня 

Класні керівники 

1-2-х класів 

10 Розміщення на сайті закладу звернень, пам’яток, 

листівок до батьків та учнів. 

Впродовж 

тижня 

Лаборантка сайту 

Вади люк І.Ю. 

11 Організація виставки книг у бібліотеці, які 

стосуються питань безпеки життєдіяльності дітей. 

Впродовж 

тижня 

Бібліотекарка 

закладу 

Муха М.В. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9C4gcBU0

