
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
  24 квітня 2014 року            м.Здолбунів     № 95 
 

 
   
Про підсумки проведення Тижня безпеки 
учасників дорожнього руху 

 
 

 На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації від 31.03.2014 №201 «Про проведення Тижня 
безпеки учасників дорожнього руху», відповідного наказу відділу освіти 
Здолбунівської районної державної адміністрації від 03 квітня 2014 року №75 
у період з 07 квітня по 11 квітня 2014 року у загальноосвітніх навчальних 
закладах району проходив Тиждень безпеки учасників дорожнього руху, під 
час якого було проведено ряд заходів. Зокрема: 
1. Виховні години «Ціна питання – життя», «Наша безпека – у наших руках» 

(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1), «Безпека на 
дорозі залежить від кожного» (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №6), «Безпечна дорога до школи» (Івачківська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів). 

2. Тести щодо обізнаності школярів з правилами дорожнього руху 
(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, Білашівський 
навчально – виховний комплекс : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад, Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів). 

3. Зустріч учнів 8-9 класів із працівником ДАІ, капітаном міліції 
Горковчуком Д.В. Лекція про дотримання правил поведінки на проїжджій 
частині (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1). 

4. Інтегроване змагання серед учнів 1-х класів «Пішохід, пішохід, пам’ятай 
про перехід», ігрові ситуації «Де малята можуть грати» (Здолбунівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3). 

5. Гру для учнів 1-4 класів «Ти – пішохід»; театральну інсценізацію «Увага, 
школа!» (1-2 класи) (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4), «Сигнали світлофора і регулювальника» (Бущанська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів), «Світлофор» (Кунинська загальноосвітня школа І-ІІ 



ступенів), «Водії на старт», «Ми йдемо по вулиці» (Маломощаницька 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), «Я пішохід» (Новомощаницька 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів). 

6. Практичне заняття з учнями 5-9 класів «Безпека пасажира легкового і 
вантажного автомобіля» (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4), «Вчимося правильно переходити вулицю» (Білашівський 
навчально – виховний комплекс : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад, Кунинська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів). 

7. Перегляд учнями 3-6 класів відеоматеріалу «ДТП», а учнями 7-9 класів – 
«Дії свідка ДТП» (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4); мультфільмів «Безпека на дорогах» («Уроки тітоньки сови») 
(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, Будеразька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, П’ятигірська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів); відео лекторій «Правила дорожнього руху – правила життя» 
(Миротинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів). 

8. Вікторини «Безпека пішохода» (Здолбунівські загальноосвітні школи І-ІІІ 
ступенів №5,6), «Дорожні знаки та їх значення» (Глинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), «Безпека велосипедиста» 
(Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), «Знай правила 
дорожнього руху» (Гільчанська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів), 
«Абетка вуличного руху» (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів), «Безпека на дорозі» (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів), «Як я знаю правила вуличного руху» (Кунинська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), «Де можна гратися, а де ні» 
(Івачківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), «В гостях у Моргайка» 
(Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів). 

9. Виставки дитячих малюнків учнів 1-7 класів «Безпека дорожнього руху» 
(Здолбунівські загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №5,6, Білашівський 
навчально – виховний комплекс : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад), «Увага! Діти на дорозі!» (Здолбунівська 
загальноосвітня школа І ступеня №7), «Дорога до школи» (Глинська,  
Гільчанська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів), «Моя безпека на 
дорозі» (Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), «Безпека 
дорожнього руху – це життя» (Мізоцький навчально – виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», Суємська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів), «Дорога і ми» (Івачківська загальноосвітня школа  І-
ІІ ступенів), «Дорожній знак в моїй уяві» (Миротинська загальноосвітня  
школа І-ІІ ступенів), «Твій друг – безпечний рух» (Новосілківська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), «Небезпека на дорозі» (П’ятигірська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів). 

10. Брейн – ринг «Дорожні знаки» (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №6). 

11. Виставки плакатів «Дорожній рух» (Здолбунівська загальноосвітня школа 
І ступеня №7). 



12. Урок знань «Дорожня грамота» (Білашівський навчально – виховний 
комплекс : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад). 

13. Конкурс знавців правил дорожнього руху (Мізоцький навчально – 
виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», 
Кунинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), змагання «Дорожні 
знаки» (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів). 

14. Укладено маршрутні аркуші для учнів 1-4 класів  «Дорога з дому до 
школи»; класними керівниками оформлено в щоденниках учнів 1-6 класів 
безпечний маршрут до школи (Мізоцький навчально – виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»). 

15. Виступ агітбригади «Знай, пам’ятай та виконуй правила дорожнього 
руху» (Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), «В гостях у 
світлофора» (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів). 

16. Конкурс стінгазет «Правила дорожнього руху» (Будеразька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів). 

17. Захист проектів учнів 7 класів «Безпека на дорозі» (Гільчанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів). 

18. Випущено стінгазету «Мій друг – дорожній рух» (Маломощаницька 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів). 

19. Випущено інформаційні листівки «Щоб запобігти біді – правил дорожніх 
дотримайся ти» та підготовлено інформаційний вісник «Трагічна 
статистика» (Миротинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів). 

 Однак, слід відмітити, що не надійшла інформація про проведення 
Тижня безпеки учасників дорожнього руху від таких загальноосвітніх 
навчальних закладів, як: Здолбунівська гімназія, Копитківська, Уїздецька 
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Ступнівський навчально – виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агроліцей», Новомильської 
та Старомощаницької загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів.  
 Враховуючи вищевикладене,  
 
НАКАЗУЮ: 

1. Інформацію про проведення Тижня безпеки учасників дорожнього руху 
взяти до уваги. 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 
2.1. Проводити цілеспрямовану роботу щодо формування в дітей 

безпечних навичок поведінки на вулично – дорожній мережі, 
дбайливого відношення до власної безпеки та безпеки оточуючих, 
виховання свідомого ставлення до неухильного виконання правил 
дорожнього руху. 
                                                                  постійно 

2.2. Вжити заходів для активізації профілактичної, роз’яснювальної роботи 
щодо запобігання травмуванню учасників навчально – виховного 
процесу на дорогах, забезпечити широке залучення батьків та 



громадськості до пропаганди безпечної поведінки на вулично – 
дорожній мережі. 

                                                                   З 01.05.2014 
3. Керівникам Здолбунівської гімназії, Копитківської, Уїздецької 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Ступнівського навчально – 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агроліцей», 
Новомильської та Старомощаницької загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів 
посилити контроль за виконанням наказів відділу освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
 

В.о. начальника відділу                                           А.Демедюк 
 


