
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mailNVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ 20141694 

 

НАКАЗ  

18.04.2019                             м. Ковель                                                         № 36 

Про проведення Тижня знань 

з основ безпеки життєдіяльності та  

безпеки дорожнього руху 

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 14.03.2019 № 1/9-154 «Щодо 

проведення Тижня безпеки дорожнього руху», листів управління освіти, науки та молоді 

Волинської ОДА від 09.10.2018р. № 3629/10/2-18, від 19.03.2019р. № 970/10/2-19, листа 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 18.10.2018р. № 01-18/1224 та 

з метою запобігання загибелі дітей в умовах надзвичайних ситуацій, навчання правилам безпеки 

життєдіяльності та набуття ними практичних навичок поведінки під час їх виникнення 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху у 

період з 06 по 12 травня 2019 року. 

2. Класним керівникам 1-11 класів у рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності та безпеки 

дорожнього руху: 

1) провести виховні години, використовуючи необхідні наочні посібники та можливості 

мультимедійної техніки, на яких обговорити наступні питання: 

1. Небезпека вдома й на вулиці. Надання першої долікарської допомоги. 

2. Основні правила поведінки: 

 при експлуатації побутових газо- та електроприладів; 

 на транспорті, автошляхах та залізниці; 

 під час перебування поблизу водоймищ; 

 при зустрічі зі свійським та дикими тваринами; 

 під час подорожі до лісу; під час збору грибів та лікарських рослин; 

 при виникненні пожежі; 

 під час грози, сильного вітру, шквалів; 

 при виявленні розливу ртуті; 

 при користуванні предметами побутової хімії та піротехнічними засобами; при 

виявленні незнайомих предметів; 

 радіаційна безпека і захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

2) організувати зустрічі учнів з представниками Національної Поліції та батьками-водіями 

на тему дотримання правил дорожнього руху; 

3) спланувати та провести індивідуальні та групові профілактичні бесіди з питань безпеки 

дорожнього руху з учнями, що мають велосипеди, роликові ковзани, скейти;  

4) провести бесіди з батьками учнів (на батьківських зборах), акцентуючи увагу на 

проблемах забезпечення захисту життя і здоров’я дітей у процесі дорожнього руху, 

поліпшення засвоєння дітьми норм безпечної поведінки; 
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5) оформити або поновити у класних кімнатах інформаційно-довідкові куточки з питань 

безпеки життєдіяльності; 

3. Вчителю образотворчого мистецтва Понедільник Т.А. та вчителям початкових класів 

оформити виставку дитячих малюнків, де висвітлити проблеми, які виникають внаслідок 

недотримання правил поведінки у побуті, на вулиці, під час трудової діяльності тощо. 

4. Вчителю предмета «Основи здоров’я» Горькавій Н.О.: 

1) організувати відвідування учнями МЦ ЦЗ та БЖД м. Ковеля (вул. Драгоманова, 22), 

підрозділів ДСНС м. Ковеля з метою ознайомлення зі спеціальною технікою і 

можливостями рятувальних підрозділів; 

2) поновити інформаційно-довідковий стенд з питань безпеки життєдіяльності учнів 

«Безпека у житті – життя у безпеці»; 

3) провести вікторини, заочні подорожі, уявні мандрівки, інсценізації, рольові та сюжетні 

ігри з питань повторення знань з безпеки дорожнього руху; 

4) підготувати листівки (пам’ятки), інформаційні плакати з питань правил користування 

громадським транспортом та поведінки у ньому, попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму;  

5) за участю представників ДСНС м. Ковеля відпрацювати з учнями практичні дії в умовах 

виникнення надзвичайних ситуацій та надання першої допомоги травмованим і 

потерпілим; 

6) провести на паралелі 5-7-их класів конкурс малюнків (плакатів), метою якого буде 

пропагування необхідності і важливості професії рятівника; 

7) до 25.05.2019р. підготувати звіт про проведені заходи в рамках Тижня знань з основ БЖ 

(фото заходів, кращі малюнки, сценарії масових заходів). 

5. Педагогам-організаторам разом з учнівським парламентом створити відеоролики 

соціальної реклами на тему «Молодь – за безпеку дорожнього руху» і розмістити на сайті 

навчального закладу. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної 

роботи Сметюх А.М. 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                  Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлені:  _________   _________________                           А.М. Сметюх 
     

_________   _________________                   Т.А. Понедільник 

 

_________   _________________                   Н.О. Горькава 

     (дата ознайомлення)                   (підпис) 

 

 


