
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-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 
 

НАКАЗ  

 

12.09. 2018                                                    м. Ковель                                                             № 163 

 

Про проведення місячника 

безпеки дорожнього руху 

«Увага! Діти – на дорозі!» 

 

Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

від 12.09.2018р. № 283 «Про проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти – на 

дорозі!», річного плану роботи навчального закладу у 2018/2019 н.р. та з метою проведення 

комплексу профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму, профілактики травмування на залізничних коліях серед дітей шкільного віку, 

удосконалення форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх учасників дорожнього 

руху, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в навчальному закладі декадник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти – на 

дорозі!»» у період з 12.09.2018 по 12.10.2018р.  

2. Затвердити план проведення місячника  (Додаток 1). 

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

1) забезпечити неухильне виконання заходів в рамках місячника безпеки дорожнього 

руху; 

2) подати до 15.10.2018р. в міський методкабінет інформацію про проведеня 

профілактичних заходів. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

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

 

З наказом ознайомлена: 

_____________      _____________________                                                               А.М.Сметюх 
              (дата)                                              (підпис)  

mailto:NVK_11@ukr.net


П Л А Н  

заходів місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти  - на дорозі!»  

НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля у період з 12.09.2018 по 12.10.2018 

  

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін  

виконання 
Відповідальні 

1.  Провести батьківські збори з питань безпечної 

поведінки дітей на дорогах; особливостей 

перевезення неповнолітніх автотранспортом під 

час організованих екскурсій, правил безпеки  на 

залізничному транспорті  

Упродовж 

вересня-жовтня 

Класні 

керівники, 

класоводи 

2.  Провести роз’яснювальні бесіди, тематичні 

виховні години з питань безпечної поведінки дітей 

на дорогах «Знай та вивчай правила дорожнього 

руху», особливу увагу приділивши вивченню 

правил дорожнього руху для пішоходів та 

велосипедистів 

12-28.09.2018 Класоводи, 

класні 

керівники 

3.  Інформаційним групам з числа учнів 9-их класів 

розробити і презентувати молодшим школярам 

маршрути безпечного руху дітей до школи та в 

зворотному напрямку 

24-28.09.2018 Вчитель 

предмету 

«Основи 

здоров’я» 

4.  Організувати розважально-пізнавальні заходи з 

вивчення та закріплення Правил дорожнього руху 

молодшими школярами (конкурси, вікторини,   

тематичні театралізовані уроки тощо) 

12-28.09.2018  Педагог-

організатор,  

члени 

шкільного 

загону ЮІР 

5.  Підготувати  спецвипуск шкільних стіннівок  на 

тему безпеки дорожнього руху  

Упродовж 

місячника 

Міністерство 

преси 

6.  Провести огляд-конкурс на кращу учнівську 

презентацію з безпеки дорожнього руху   

До 01.10.2018 Вчитель 

предмету 

«Основи 

здоров’я» 

7.  Поновити інформаційні куточки з Правил 

дорожнього руху в навчальних кабінетах 

початкової школи   

До 20.09.2018 Класоводи 

1-4 класів 

8.  Організувати   конкурс дитячих малюнків для   

учнів 1-4 класів на тему: „Мій кращий друг – 

безпечний рух” 

11-15.09.2018 Педагог- 

організатор, 

вчителі 

початкових 

класів 

9.  Провести  диктанти для учнів 3-4 класів на тему 

«Увага! Небезпека на дорозі» 

Упродовж 

місячника 

Вчителі 

початкових 

класів 

10.  Провести  урок «Знаю, вмію, рятую!» з вивченням 

основ надання долікарської допомоги 

Вересень 2018  Вчитель предмету 

«Основи здоров’я» 

11.  Забезпечити проведення просвітницького заходу 

«Я і поліція»  за участю представників управління 

патрульної поліції у Волинській області серед 

учнів 5-6 класів 

20.09.2018 ЗДВР 

12.  Розміщувати на сайті навчального закладу 

інформацію про проведені профілактичні заходи 

Упродовж 

місячника 

Шкільний прес-

центр, педагог-

організатор 



 


