
 
УКРАЇНА 

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 

Херсонської міської ради 

вул. Кости Хетагурова, 59 м. Херсон, 73042,  тел. 8 (0552) 23-85-50, 23-85-85 

e-mail: school-4-kherson@ukr.net  код  ЄДРПОУ 24115357 

                                                                            

від 27.08.2021  року                                                                                      №165-О 
НАКАЗ 

Про заходи щодо попередження 

дорожньо-транспортного травматизму 

серед учнів освітньогозакладу 

 

        Відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» в частині організації роботи 

щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму серед учнів, з метою здійснення 

комплексу профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортного 

травматизму,  формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулицях міста, в 

громадському транспорті, дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, 

виховання свідомого ставлення до неухильного виконання Правил дорожнього руху, 

забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів (далі-План) щодо попередження дорожньо – транспортного 

травматизму серед учнів Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Херсонської міської ради на 2021/2022 навчальний рік (додаток 1). 

2. Заступнику директора з виховної роботи Анастасії ДІВНІЧ та заступнику директора з 

навчально-виховної роботи,  відповідальному за попередження дитячого травматизму у 

освітньому закладі Галині ГРИЦАЄНКО: 

2.1.  До 01.09.2021 року довести даний план до відома педагогічних працівників. 

2.2. Забезпечити контроль за виконанням плану. 

3. Класним керівникам 1-9 класів: 

3.1. Включити до планів виховної роботи заходи з профілактики дорожньо-

транспортного травматизму та попередження дитячого травматизму в учнівському 

середовищі. 

3.2. Упродовж року проводити інструктажі та профілактичні бесіди з правил дорожнього 

руху з учнями та їхніми батьками.   

3.3. Формувати у дітей мотивацію обережної поведінки на дорогах, автошляхах, 

освітньому закладі, громадських місцях та побуті. 

3.4. Постійно проводити профілактичну роботу з батьками учнів щодо попередження 
дорожньо-транспортного травматизму, порушувати дане питання на батьківських 

зборах, на педагогічних всеобучах батьків. 

4. Керівникові гуртка Вікторія Медведска « Юні інспектори дорожнього руху»: 

4.1. Залучати дітей до роботи у гуртку.   

4.2.  Організовувати та проводити  позакласні виховні заходи щодо попередження 

дитячого травматизму. 

4.3.  Залучати до проведення профілактичної роботи спеціалістів  Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, фахівців медичних установ тощо. 

 

 

 

 



5. Завідувачу бібліотекою Валентині Яковенко  здійснювати інформаційне забезпечення 

заходів із профілактики дорожньо-транспортного травматизму та попередженню 

дитячого травматизму серед здобувачів освіти. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Галину Грицаєнко та заступника директора з виховної роботи 

Анастасію ДІВНІЧ . 

 

 

Директор школи                                                       Олександра ПОТУК 

 

З наказом ознайомлені: 

Араліна В.А.  

Базалінчук А.В.  

Бізюльова К.С.  

Біла Н.А.  

Бондаренко О.В.  

Буряковський Д.О.   

Бутова Л.В.  

Волонтир О.О.  

Голощапова О.С.  

Голубченко Н.І.  

Грицаєнко Г.А.  

Гришаєва О.М.  

Давидчук І.В.  

Демченко Н.Г.  

Десна І.В.  

Дівніч А.П.  

Дмитрова О.О.  

Жайворінко В.В.  

Жулєва Л.В.  

Заднєпряний С.С.  

Зайшлий Ю.О.  

Заїкін  П.П.  

Золотаревська Л.М.  

Качур Н.С.  

Кириченко В.М.  

Кирпа В.Д.  

Коденець І.В.  

Кононович С.М.  

Країнська Т.М.  

Красновид І.В.   

Крючкова Т.М.  

Кузовєнкова В.І.  

Левченко О.В.  

Левченко С.В.  

Легка Ю.Т.  

Литвиненко Н.М.  

Медведська В.О.  

Мокрицька Р.П.  

Овчаренко І.В.  

Осадкіна С.М.  

Павловська І.Л.  

Панасюк А.В.  

Піддубна В.О.  

Побива Г.І.  

Поливач О.А.  

Пустова Т.В.  

Ременюк М.П.  

Середа О.В.  

Сидоренко О.О.  

Сіренко Ю.О.  

Скірська Л.Д.  

Скрипник С.А.  

Слатвінська О.В.  

Солона І.В.  

Сорока І.А.  

Сотнікова В.Р.  

Соценко О.О.  

Спільна Ю.Ю.  

Сухотіна О.В.  

Сушко В.В.  

Токар Д.О.  

Троян А.Ю.  

Форемна І.В.  

Храмова С.С.  

Чередниченко А.О.  

Чумаченко Т.М.  

Шамбір Н.В.  

Шапран І.О  

Шевченко С.Г.  

Шестакова Г.О.  

Шіннеман  О.І.  

Яблуновська О.В.  

Яковенко В.М.  

Яржемська І.В.  

 

 

 

 



Додаток  до наказу  

Від 27.08.2021  №165-О 

План заходів 

щодо попередження дорожньо – транспортного травматизму серед 

здобувачів освіти на 2021/2022 навчальний рік 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Херсонської міської ради 
№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 тиждень безпеки життєдіяльності. Квітень, 

2022 року 

Заступник директора 

з ВР 

Анастасія ДІВНІЧ 

5 Обговорити з учнями маршрути безпечного руху до школи. 01.09. 

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 Організувати роботу гуртка «Юні інспектори руху». 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 

проєктів, написання диктантів, перегляд фільмів тощо). 

Упродовж року  

 

Класні керівники. 

11 Організувати співпрацю з представниками ДСНС, фахівцями 

медичних установ. 

Упродовж року Класні керівники 

12  Проведення бесід на годинах спілкування з формування у 

здобувачів освіти навичок безпечної поведінки на вулицях і 

дорогах. 

Упродовж року  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 місячник безпеки дорожнього руху. 

 

Вересень, 

2021 року 

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. 

 


