
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

19.11.2021                                                                                               №378-од 

 

 Про підсумок проведення тижня  

 з основ безпеки життєдіяльності 

 

На виконання наказу по закладу від 12.11.2021 року №371 «Про 

проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» в закладі з метою  

підвищення рівня обізнаності дітей з питань безпеки життєдіяльності, 

закріпленню теоретичних знань про небезпеки, що можуть виникнути 

проводився з 15.11 по 21.11.2021 року тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності. 

В рамках тижня класними керівниками 1-11 класів разом з учнями 

класів була оновлена та переглянута інформація на інформаційних стендах в 

навчальних кабінетах з основ безпеки життєдіяльності.  

Для учнів 1-4-х класів класоводи організували перегляд відеоролику «З 

чого починається безпека», що освіжило дітям знання та навички, які вони 

вивчали раніше. 

Для учнів старших класів класними керівниками було проведено 

обговорення кінофільмів «Безпечна поведінка» після їх перегляду, та 

представлено відео урок «Професія-рятівник» - що дало змогу зрозуміти 

важливість і серйозність даної роботи. 

Заступниця директорки з виховної роботи Козачук А.Д. організувала 

зустріч з представниками Національної поліції на тему дотримання правил 

дорожнього руху та правил поведінки вдома. Учні з захопленням вислухали 

цікаву інформацію від місцевих поліцейських, та отримали відповіді на їхні 

запитання. 

Асистент вчителя Майстрюк О.В. провела практичне заняття: 

«Допоможи другу» на знаннгя правил надання першої допомоги при 

нещасному випадку. 

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

організовано виставку малюнків у холі закладу на теми «Наша безпека у руках» 

та «Як не допустити пожежі». 



З учнями 1-2-х класів було проведено цікаву сюжетно-рольову гру «Ми 

переходимо дорогу». 

Бібліотекарка закладу Муха.М.В. організувала виставку книг у шкільній 

бібліотеці, які стосуються питань безпеки життєдіяльності дітей. 

Виходячи з вищевказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності на 

достатньому рівні. 

2. Усім працівникам закладу: 

2.1. суворо дотримуватися вимог Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку» та нормативно-правових актів, що 

регламентують безпеку праці. 

Постійно 

2.2. тримати на контролі дотримання учнями правил безпечної поведінки. 

Постійно 

3. Класним керівникам 1-11-х класів, вчителям-предметникам: 

3.1. тримати на постійному контролі якість знань учнів із БЖ, систематично 

проводити профілактичні бесіди з правил поведінки та безпеки життєдіяльності 

під час уроків, на перервах та у побуті. 

3.2. систематично проводити роз’яснювальну роботу із батьками школярів з 

питань профілактики захворювань та дитячого травматизму, про дотримання 

правил пожежної безпеки, правил дорожнього руху, правил безпеки при 

поводженні із вибухонебезпечними предметами. 

3.3. Вчасно робити записи у класному журналі на сторінці обліку бесід, 

інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності (класні керівники), у журналі 

реєстрації інструктажів (вчителі-предметники, завідувачі кабінетами). 

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

4.1. тримати на контролі стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

навчальному закладі 

Постійно 

4.2. взяти під особистий контроль якість проведення та своєчасність записів 

усіх видів інструктажів з учнями навчального закладу. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

22.11.2021 року 


