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               НАКАЗ 

19.08.2019                              №164 

  

Про організацію виконання 

Закону України “Про дорожній рух” 

 

З метою поліпшення роботи із запобігання дорожньо-транспортного 

травматизму, а також на виконання Закону України „Про дорожній рух”,  з 

метою вдосконалення роботи по створенню здорових та безпечних умов 

праці та навчання, попередження дорожньо-транспортного травматизму 

серед дітей,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити  План заходів  щодо попередження дитячого дорожньо- 

транспортного травматизму та включити до річного плану роботи закладу на 

2019-2020 н.р.(додаток 1). 

2. Педагогу-організатору Савеленко С.М.: 

2.1.Поновлювати куточок з правил дорожнього руху. 

2.2.Встановити контроль за викладанням розділу “Дорожній рух” у курсі ОЗ 

2.3.Аналізувати та розглядати причини кожної ДТП з дітьми, обговорювати 

це питання на педрадах. 

2.4.По кожному факту ДТП з учнями школи розробити заходи по 

недопушенню подібних випадків. 

2.5. Спланувати роботу класних керівників, вихователя з агітації та 

пропаганди правил дорожнього руху (вікторини, конкурси, тематичні 

змагання, уроки з правил дорожнього руху, настінні газети, тижні з вивчення 

Правил дорожнього руху). 

3. Призначити керівником ЮІР Савеленко С.М..: 

3.1.Загону юних інспекторів дорожнього руху постійно проводити для учнів 

1-7 класів бесіди, вікторини, навчання з безпечної поведінки на вулицях та 

дорогах. Наприкінці кожного семестру проводити рейд „Увага, дорога!” 

3.2.Загону ЮІР один раз на рік взяти участь у районному конкурсі-огляді 

шкільних загонів юних інспекторів руху. 

4.Класним керівникам, вихователям ГПД, керівникам гуртків : 

4.1.Проводити навчання учнів 1-11 класів за Правилами дорожнього руху. 

4.2.Виконувати Правила проведення туристичних подорожей з учнями 

автобусами. 



4.3.Встановити персональну відповідальність за дотримання учнями закладу 

Правил дорожнього руху під час позакласних заходів з виходом із закладу. 

4.4.Проводити бесіди з профілактики ДТП перед початком канікул, вести 

запис на сторінках класного журналу та в щоденниках учнів. 

4.5.Проводити батьківські збори з тематики: Профілактика ДТП з учнями 

закладу. 

4.6.Проводити конкурси малюнків з безпеки дорожнього руху. 

4.7.Рекомендувати батькам розробити та взяти під щоденний контроль 

безпечний маршрут дитини від дому до закладу та розглянути схему 

безпечної дороги. 

4.8.Зберігати розроблені конспекти бесід для учнів 1-11 класів для 

проведення класних годин з профілактики ДТП та напередодні канікул  

 5. Біблітекарю закладу Тихоновській Т.В.: 

5.1.Спланувати заходи в період проведення місячника „Увага!Діти на 

дорозі!” 

5.2.Здійснювати методичну допомогу в проведенні бесід, вікторин, конкурсів 

з ПДР. 

  6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                          О.В. Чумаченко 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



           Додаток 

           до наказу від 19.08.2019 №_164 

 

    План заходів щодо попередження дитячого 

       дорожньо-транспортного травматизму 

 
№ 

п/п 

Зміст діяльності Термін Відповідальні Контроль 

1. Обладнати стенд  «Виконання 

Закону України «Про дорожній 

рух»  (оновити) 

До 01.10.19р. Вчитель БЖ  

2. Провести нараду «Стан дитячого 

дорожньо-транспортного 

травматизму за 2018 р..» 

Грудень 2019. Ковальова Н.П. Матеріали 

наради. 

3. Запланувати роботу постійно-

діючого семінару класоводів та 

класних керівників по вивченню 

«Правил дорожнього руху» (нова 

редакція), за окремим планом. 

Жовтень 2019 Керівник МО 

кл.керівників 

План  роботи 

МО 

4. Продовжити роботу загону 

«Юних інспекторів руху» (за 

окремим графіком). 

Постійно  Керівник гуртка План роботи 

5. Провести  місячник «Увага! Діти 

на дорозі» (за окремим планом). 

Вересень 2019 Педагог-

організатор, 

Керівник гуртка 

з БЖ, 

Фахівець з ОП 

Наказ 

6. Проводити єдині дні безпеки 

дорожнього руху напередодні 

канікул. 

Постійно Класні 

керівники, 

класоводи 

Класні 

журнали 

7. Випускати шкільну газету 

«Світлофор» 

Постійно Педагог-

організатор 

 

8. Організувати виступи 

агітбригади ЮІР перед 

молодшими школярами. 

Постійно Керівник гуртка 

з БЖ 

Матеріали 

сценарію 

9. Розглядати питання з безпеки 

дорожнього руху на батьківських 

зборах. 

Постійно Класні 

керівники, 

класоводи. 

План виховної 

роботи 

кл.керівника 

10. Провести семінар з класними 

керівниками по вивченню наказу 

МОНУ №1124 від 02.10.2014 

«Про нормативно-правові акти, 

що регламентують порядок 

організації туристко-краєзнавчої 

роботи». 

Березень 2020р. Керівник МО 

кл.керівників 

Фахівець з ОП 

Матеріали 

семінару 

11. Провести шкільний етап роботи 

загонів ЮІР. 

Квітень 2020 р. Керівник гуртка 

з БЖ 

 

12. Проводити практичні заняття  з 

правил безпечного руху дітей по 

мікрорайону для учнів 1-4-х 

класів. 

Протягом 

навчального року 

Вихователь ГПД Схема 

маршруту 

 


