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Н А К А З 

24.11. 2021 р.                                     м. Заставна                                   №  

 

Про підсумки проведення в школі  

Тижня безпеки дорожнього руху 

        Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  15.03.2021 № 

1/9-145, листа Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 

29.10.2021 № 01-33/2901 «Щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху», 

наказу закладу освіти №         від 11.11.2021р. «Про проведення в закладі освіти 

Тижня безпеки дорожнього руху», з метою привернення уваги до надскладної 

ситуації з безпеки дорожнього руху в Україні, попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму, сприяння вихованню дорожньої 

культури серед учнівської молоді з 15 по 21.11.2021 р. в закладі освіти 

проведено Тиждень безпеки дорожнього руху за темою: «Безпечна дорога 

додому».  

       Проведені пізнавальні заходи з вивчення Правил дорожнього руху для 

молодших школярів  вікторини, тематичні театралізовані уроки: «Азбука 

дорожнього руху» (1-Б кл. Спісак С.С.),   «Наші вірні друзі– Правила 

дорожнього руху» 3-А кл. (Ткач Т.І.), 3-Б кл. (Лаб’юк Т.Д.), «Небезпека вдома й 

на вулиці»4-Б кл. (Михайлюк Л.М.), «Ми безпечні пішоходи» 1-А кл. (Семенюк 

О.В.), «Знай правила дорожнього руху» 1-В кл. (Бабич І.Б.), «Безпечна дорога 

додому» 2-Б кл. (Пазюк І.М.), «Безпечний рух – це життя» 4-А кл. 

(Солотвінська Л.І.), «Небезпека на дорозі» 6-А кл. (Довгань Т.В.), «Будь 

уважний на дорозі» 7-Б кл. (Чіботар Л.В.). 

     Оновлено куточки  з Правил дорожнього руху в класах. З учнями 1-2 класів 

проведено практикуми щодо переходу вулиць та перехресть, рольові ігри, 

тренінги, заочні подорожі з правил дорожнього руху. У фойє школи 

демонструвалися відеофільми «Уроки тітоньки Сови», «Азбука безпеки на 

дорозі», «Правила дорожнього руху», «Смішарики 1,2,3». 

      19.11 проведено Національний  урок з питань безпечної поведінки на 

дорогах «Безпека на дорозі-безпека життя». На батьківських зборах (онлайн) 

розглядали питання «Безпека на залізничних переїздах», «Батьки – приклад для 

дитини», «Перевезення дітей автотранспортом» тощо. Учні 1-А класу взяли 

активну участь у виготовленні плакату «Ми – безпечні пішоходи».  

      Всі заходи проводилися з дотриманням належних протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

     Виходячи з вище сказаного 

НАКАЗУЮ: 



1.Вважати задовільним проведення в закладі Тижня безпеки дорожнього руху. 

2.Відзначити роботу класних керівників Спісак С.С., Семенюк О.В., Ткач Т.І.,  

Бабич І.Б, Пазюк І.М., Ткач Т.І., Солотвінської Л.І., Онищенко Г.Г., Лаб’юк 

Т.Д., Довгань Т.В., Колесник У.В., Самборської Г.І., вчителя основ здоров’я 

Чіботар Л.В. щодо проведення заходів з безпеки дорожнього руху. 

3.Систематично проводити  з учнями заходи 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 тощо.  

4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

закладу з ВР Микитей С.В. 

 

            Директор ЗЗСО:                                   Надія БАЧИНСЬКА  

  З наказом ознайомлені:                                   Микитей С.В.  

 


