
ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ) 

 

НАКАЗ 

 
20 травня  2022 року   смт Новогуйвинське                           № 391    

                                  

 

Про    проведення    Тижня  

безпеки  дорожнього руху    

у Новогуйвинській гімназії 

  

           На виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про дорожній рух», наказу відділу освіти Новогуйвинської 

селищної ради «Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху у закладах 

освіти Новогуйвинської селищної ради» від 19.05.2022 року №102-ОД та з 

метою проведення комплексної профілактичної роботи щодо запобігання 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму, для забезпечення широкої 

роз’яснювальної роботи щодо пропаганди безпеки дорожнього руху у 

Новогуйвинській гімназії  

 

НАКАЗУЮ:   
1. З 23.05.2022. по 27.05.2022р.1-11 кл. Провести Тиждень безпеки 

дорожнього руху за наступним планом: 

1.1. 23.05.22р.-27.05.2022р. 1-4 кл., 5-11 кл. ДКК Старт онлайн 

челенджу «Живи безпечно!» (малюнки, аплікації, 

пластилінові композиції, відеорепортажі, декламування 

віршів тощо) (відп.: класоводи 1-4кл., класні керівники 5-

11кл.) 

1.2. 23.05.2022р.-27.05.2022р. 1-11кл. Онлайн-консультації з батьками 

з використанням технічних засобів   з питань безпечної поведінки 

дітей на дорогах, особливостей перевезення неповнолітніх 

автотранспортом, тематичні бесіди та консультації для батьків 



дітей шкільного віку «Дорога додому» (відп.: класоводи1-4 кл., 

кл. кер.) 

1.3. 25.05.2022р.-26.05.2022р. Єдина тематична година: 

 1-4 кл. Пішохідна доріжка (онлайн) «Знаю, вмію, 

дію!»; 

 5-7 кл. Онлайн-вікторина «Я і дорога»; 

 8-11 кл. Онлайн-журнал «Молодь за безпеку на 

дорогах»  

                (відп.: класоводи 1-4 кл., кл.кер. 5-11 кл.) 

1.4. 23.05.2022-27.05.2022р. Провести п’ятихвилинки на уроках з 

основ здоров’я «Безпека на дорозі – безпека життя»  

(відп.: уч. предмету «Основи здоров’я»). 

1.5. 23.05.21р.-27.05.21р. Онлайн-заняття гуртка «Джура»: 

надання першої долікарської допомоги під час дорожньої 

пригоди на тему «Знаю, вмію, врятую!»  

(відп.: керівники гуртка «Джура»)  

1.6. 27.05.2022р. Бібліотечний онлайн-журнал «Діти і дорога»  

(відп.: Хитренко М.В., Кирик Н.М.)   

1.7. Ознайомити з Інструкцією № з охорони праці щодо 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, 

Інструкцією №  «Безпека життєдіяльності учасників освітнього 

процесу під час літніх канікул (із доповненнями з урахуванням 

умов воєнного стану)  працівників закладу освіти (відп.: 

Ярошенко О.Ф) 

2. Відповідальність за організацію та проведення Тижня безпеки 

дорожнього руху покласти на заступника директора з виховної 

роботи Ярошенко О.Ф. 

 

Директор                           Людмила  МОЗГОВИХ 

 

  

 

 

 

 
 


