
Додаток  до наказу  

Від 27.08.2021  №165-О 

План заходів 

щодо попередження дорожньо – транспортного травматизму серед 

здобувачів освіти закладу 

№п

/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Забезпечити проведення інструктажів з учасниками 

освітнього процесу та інформування батьків щодо дотримання 

учнями правил дорожнього руху та правил поводження в 

громадському транспорті. 

01.09.2021 

(вступний) 

Упродовж 

року. 

Заступник директора 

з НВР 

Галина 

ГРИЦАЄНКО, 

класні керівники 

2 Провести акцію «Безпечна дорога до школи». 

 

Забезпечити наявність маршрутних листів у щоденниках 

учнів початкової школи. 

Упродовж 

вересня 

 

До 03.09.2021 

Заступник директора 

з виховної роботи 

класні керівники 

3 На батьківських зборах розглянути теми: «Дорога до школи», 

«Безпечне користування велосипедами, мопедами, 

скутерами», «Безпечне пересування дітей по місту».  

Вересень,  

2021 року 

Класні 

керівники 

4 Спланувати і провести місячник безпеки життєдіяльності. Вересень, 

2021 року 

Заступник директора 

з ВР 

Анастасія ДІВНІЧ 

5 Обговорити з учнями маршрути безпечного руху із дому до 

школи і зі школи додому. 

01.-03.09. 

2021 року 

Класні 

керівники 

6 Здійснити перевірку наявності в щоденниках учнів схеми 

безпечного руху із дому до школи. 

До 20.09.2021 

року 

Заступники 

директора 

7 Спланувати та контролювати роботу гуртка «Юні інспектори 

руху». 

До 01.09.2021р. 

Упродовж  

року 

Заступник директора 

з виховної роботи 

8 Оформити книжкову виставку «Правила дорожнього руху в 

твоєму житті» 

Вересень, 

2021року 

Яковенко В.М. 

9 Оновлювати інформаційні стенди, наочність із питань 

попередження дорожньо-траспортного травматизму. 

Упродовж 

року 

Класні керівники. 

Виховний відділ. 

10 Проводити профілактичну роботу з учнями щодо запобігання 

нещасних випадків на дорогах (конкурси на знання правил 

дорожнього руху, виставки малюнків та газет, виготовлення 

проектів, написання диктантів, перегляд фільмів тощо). 

Упродовж року  

(відповідно 

виховного 

плану). 

Класні керівники. 

11 Організувати співпрацю з представниками ДСНС, фахівцями 

медичних установ. 

Упродовж 

року. 

Класні керівники, 

виховний відділ. 

12  Проведення бесід на годинах спілкування з формування у 

здобувачів освіти навичок безпечної поведінки на вулицях і 

дорогах. 

Упродовж  

року (за 

окремим 

планом). 

Класні керівники. 

13 Проведення індивідуальних бесід з учнями девіантної 

поведінки з беззаперечного виконання правил дорожнього 

руху та попередження усіх видів дитячого травматизму. 

Упродовж 

року. 

Соціальний педагог 

Юлія СПІЛЬНА 

14 Провести тиждень безпеки дорожнього руху. 

(За окремим планом) 

ІІ семестр, 

2022 року(за 

окремим 

планом). 

Педагог-організатор, 

класні керівники. 

15 Проводити екскурсії по місту з метою виховання в дітей 

культури поведінки в транспорті та дотримання ПДР. 

Упродовж 

року. 

 

Класні керівники, 

вихователі ГПД. 

16 За кожним фактом дорожньо-транспортних пригод, що 

сталися з учнями, в 3- денний термін проводити службове 

розслідування причин події та перевірку роботи із запобігання 

дорожньо-транспортному травматизму в класі. 

За потребою Заступник директора 

з НВР 

Галина 

ГРИЦАЄНКО 

 



 


