
 

 
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 1  

«ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК» 

 

НАКАЗ              

  

____________2022                                 Хмельницький                            № __________ 

 

Про проведення Тижня безпеки 

дорожнього руху в НВО №1 

 Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 року № 1287, плану заходів з профілактики 

травматизму невиробничого характеру в Хмельницькій міській територіальній громаді на 

2022 рік, затвердженого міським головою від 05.01.2022 року, наказу Департаменту освіти 

та науки Хмельницької міської ради від 31.12.2021 року № 231 «Про затвердження заходів 

з профілактики дитячого травматизму у закладах освіти Хмельницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» з метою привернення уваги до надскладної ситуації з 

безпеки дорожнього руху в Україні, сприяння вихованню дорожньої культури серед 

населення та об’єднання зусиль суспільства задля зменшення кількості смертей і травм на 

дорозі; роз’яснювальної роботи з дітьми щодо необхідності використання 

світлоповертаючих елементів на одязі пішоходів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 16 по 22 травня  Тиждень безпеки дорожнього руху. 

/Долинська Т.Я., Мазур В.Ф./ 

 

2. Скласти план проведення Тижня безпеки дорожнього руху та довести до відома 

вчителів, батьків, учнів /Додаток №1/ 

/ Долинська Т.Я., Мазур В.Ф.,  до 12.15.22/ 

 

3. Провести уроки, заняття, виховні заходи,  фото-челенджі, флешмоби по правилах 

дорожнього руху, перегляд мультфільмів, оформити інформаційні стенди «Правила 

дорожнього руху». 

/ Педагоги, 16.05-22.05.22/ 

 

4. Провести   конкурс дитячих малюнків на тему «Мій кращий друг – безпечний рух». 

/ Педагоги, 16.05-22.05.22/ 

 



5. Під час занять приділити увагу практичним питанням навчання дітей правильному 

поводженню в різних життєвих ситуаціях. 

/ Педагоги, 16.05-22.05.22 / 

 

6. Проводити перед закінченням останнього уроку «п’ятихвилинки» про дотримання 

дітьми Правил дорожнього руху. 

/ Педагоги, 16.05-22.05.22/ 

 

7. Розмістити на сайті закладу матеріали про безпеку дорожнього руху. 

/Долинська Т.Я., до 22.05.22/ 

 

8. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора  Долинську Т.Я. .  

 

                       Директор  НВО № 1                             Оксана РОМАНІВ 

 

З наказом ознайомлені:    

  Долинська Т.Я.                                       

  Мазур В.Ф.                                  

  Костюк О.М. 

  Цвігун І.М. 

  Сташевська Н.В.                                       

Побережна О.П.                                        

  Толордава А.В.                                      

  Глушман В.Д. 

  Кравчук О.В. 

  Панькова Н.В. 

  Криськова І.О. 

  Піхурець Н.В. 

  Шаповалова Л.А. 

  Росецька Т.М. 

  Свіцельська Н.П. 

  Любенчук К.І. 

  Кушлак А.А. 

  Білик М.В. 

  Гальомко І.І. 

  Максимова І.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу №_____від________ 

 

Заходи 

щодо  проведення Тижня безпеки дорожнього  руху 

в НВО №1 з 16.05.2022 – 20.05.2022  

№ 

з/п. 

Заходи Дата Відповідальні 

1. Видати наказ про організацію та проведення Тижня безпеки 

дорожнього руху. 

12.05.22 Романів О.М. 

2 Розмістити на сайті закладу матеріали про безпеку 

дорожнього руху. 

Протягом 

тижня 

Долинська Т.Я 

3 Організувати виставку дитячих малюнків на тему «Мій 

кращий друг – безпечний рух». 

Протягом 

тижня 

Вихователі ГПД 

 

4 Провести тренінги, конкурси,  фото – челенджі, вікторини, 

театралізовані уроки, виховні години, уявні мандрівки, zoom-

толоки, перегляд мультфільмів по  Правилах дорожнього 

руху.  

Протягом 

тижня 

 

Педагоги, педагог 

- організатор 

 

5 Онлайн-урок з безпеки дорожнього руху І частина 

https://www.youtube.com/watch?v=U2BKjzjmSg8 

Правила дорожнього руху для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZloA9HzlFbs) 

Протягом 

тижня 

 

Педагоги 

 

6 Провести тематичні бесіди та консультації для батьків дітей 

на тему тижня. 

Протягом 

тижня 

Педагоги 

 

7 Оформити тематичні книжкові виставки, у тому числі й 

віртуальні. 

Протягом 

тижня 

Бібліотекар 

 

8 Довести до відома учасникам освітнього процесу інформацію 

про загальнонаціональну акцію зі здачі крові для лікування 

постраждалих у ДТП «Здай кров – врятуй життя». 

 

Протягом 

тижня 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2BKjzjmSg8
https://www.youtube.com/watch?v=ZloA9HzlFbs

