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НАКАЗ 

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                            № 146 

 

Про організацію роботи щодо профілактики  

випадків дорожньо-транспортного травматизму 

серед учнів  

  

 З метою здійснення комплексу профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-

транспортного травматизму, формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулично-

дорожній мережі, залізничному транспорті, дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеки 

оточуючих, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання правил дорожнього руху, 

поширення кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх учасників 

дорожнього руху 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів по навчальному закладу щодо попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму (додаток 1). 

2. Заступнику директора з виховної роботи Сметюх А.М.: 

1) довести даний план роботи до відома класоводів та класних керівників; 

2) забезпечити неухильне виконання плану заходів профілактичної роботи щодо 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. 

3. Завідуючій бібліотекою Бодасюк Н.Ф.:  

1) сприяти інформаційному забезпеченню заходів з профілактики дорожньо- 

транспортного травматизму та попередження дитячого травматизму в учнівському 

середовищі; 

2)   оформити тематичну книжкову полицю «Ні дня без правил дорожнього руху» з метою 

поширення теоретичних знань з правил дорожнього руху серед учнів школи. 

4. Класним керівникам 1 -11-х класів:  

1) включити до планів виховної роботи заходи з профілактики дорожньо- транспортного 

травматизму та заходи по попередженню дитячого травматизму в учнівському 

середовищі; 

2) проводити інструктажі та профілактичні бесіди з правил дорожнього руху з учнями та 

їх батьками відповідно до плану роботи; 

3) формувати у дітей мотивацію до обережної поведінки на автошляхах, залізниці та у 

громадських місцях.  

      5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

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

 

З наказом ознайомлені:                                                                                                      

_____________      _____________________                                                               А.М.Сметюх 

_____________      _____________________                                                               Н.Ф.Бодасюк                      

 (дата)                                              (підпис) 

Додаток до наказу 

по НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля 

від 03.09.2018 № 146 

План заходів   

mailto:NVK_11@ukr.net


НВК «ЗОШ №11-ліцей»  щодо попередження  

випадків дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

у 2018/2019 н.р. 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1.  Ознайомлення учнів  та їх батьків  із ст.20 

Закону України «Про дорожній рух» 

(навчання різних груп населення 

дорожньому руху) 

Постійно Класні керівники 

2.  Інформування батьків та учнів на класних 

зборах про стан дорожньо-транспортного 

травматизму на вулицях. 

Постійно Класні керівники 

3.  Проведення профілактичних бесід з учнями 

1–11 класів «Безпека дорожнього руху – це 

життя!» 

 Двічі на рік Класні керівники  

4.  Проведення інструктажів з учасниками 

навчально-виховного процесу та 

інформування батьків щодо дотримання 

«Правил безпеки дорожнього руху під час 

канікул»  

3 рази на рік  
Заступник з ВР, 

класні керівники 

5.  Поновлення  куточків безпеки руху 

в класних кімнатах 
Вересень 2016 Класні керівники 

6.  Проведення роз’яснювальних бесід, 

тематичних виховних годин з питань 

безпечної поведінки дітей на дорогах, 

розважально-пізнавальних заходів з 

вивчення та закріплення Правил дорожнього 

руху 

Місячник «Увага! 

Діти на дорозі» 

  

Класні керівники, 

педагог-організатор, 

вчитель основ здоров’я 

7.  Організація та проведення : 

- конкурсу малюнків з безпеки 

дорожнього руху; 

- конкурсу на знання правил 

дорожнього руху; 

- конкурсу стіннівок; 

- конкурсу учнівських творів. 

Місячник «Увага! 

Діти на дорозі» 

 

Тижні безпеки 

життєдіяльності 

Класні керівники, 

педагог-організатор, 

вчитель основ здоров’я 

8.  Здійснення комплексних заходів за участю  

членів шкільного загону ЮІР з учнями 

початкової школи з метою ознайомлення з  

можливими наслідками недотримання 

правил дорожнього руху  

Вересень, квітень 
Керівник загону ЮІР, 

педагог-організатор 

9.  Оновлення інформації з питань безпеки 

дорожнього руху на стенді «Безпека у житті 

– життя у безпеці» 

Відповідно до 

плану роботи 

Вчитель основ 

здоров’я, члени загону 

ЮІР 

10.  Організація лекторіїв для  батьків щодо 

виховання в дітей культури поведінки в 

транспорті та дотримання учнями правил 

дорожнього руху  

1 раз у семестр 
Класні керівники, 

соціальний педагог 

 

 


