
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна школа№ 11»  

Харківської обласної ради№11  

 

Н А К А З  

м. Харків 

 

29.10.2020         № 61-о 

 

Про підсумки проведення Місячника 

протипожежної безпеки та 

безпеки використання газу в побуті 

 

На виконання статті 20 Закону України «Про дорожній рух», Указів 

Президента України від 20.11.2007 № 1121 «Про невідкладні заходи із 

забезпечення безпеки дорожнього руху», від 25.06.2008 «Про невідкладні 

заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху»  (Із змінами, внесеними 

згідно з Указом Президента N 556/2008 ( 556/2008 ) від 17.06.2008), Стратегії 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року 

№ 481-р., Постанови Кабінету міністрів України від 25.04.2018 р. № 435 «Про 

затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

в Україні на період до 2020 року», наказу Міністерства освіти і науки від 

26.12.17 № 669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти», Комплексної Регіональної Програми забезпечення 

безпеки дорожнього руху на території Харківської області на  2018 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 07 червня 2018 року № 723-VII, 

річного плану школи з метою активізації роботи з попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму напередодні та в перші дні навчального 

року, узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної 

роботи серед неповнолітніх, привернення уваги громадськості до проблем 

гарантування безпеки руху неповнолітніх протягом Місячника з попередження 

дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі» з 01.09.2020 – 

30.09.2020 року проведені  такі заходи: 

• години спілкування: «Абетка пішохода», (класний керівник Павлова А.І.), 

«Будь обережним на дорозі» (класний керівник Сарецян Т.І.), «Азбука безпеки 

на дорозі» (класний керівник Кур’ята Л.С.), «Друзі Світлофора» (класний 

керівник Шагун О.В.), «Твій друг-дорожній рух» (класний керівник Билбас 

Г.Ю.),«На дорозі – небезпечно, то ж обачним буть доречно», (класний керівник 

Жихор О.В.), «Бережи себе, школяр!» (класний керівник Фасолько І.В.), 

«Правила поведінки в громадському транспорті» (класний керівник Ковальова 

С.В.), «Правила дорожнього руху знай – життя зберігай!» (класний керівник 

Гудевич Т.А.), «Безпека на дорозі – безпека життя» (класний керівник 

Шувалова Т.І.), «Небезпечне колесо» (класний керівник Васильєва А.Д.), 
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«Безпечна поведінка на дорозі» (класний керівник  Кулик Н.Є.), «Небезпечні 

ситуації на дорозі» (класний керівник Мироненко Н.Г.), «Основні види ДТП» 

(класний керівник Доля О.О.), «Коли необхідні регулювальники на дорогах?» 

(класний керівник Анучина Н.Є.); 

- виставка дитячого малюнку «Безпечна дорога»; 

- практичне заняття для молодших класів «Живе перехрестя»; 

- практичне заняття для середньої школи «Знання правил дорожнього 

руху»; 

- вікторини «Веселий  пішохід» (вихователі  Яковенко С.С., Авотіна Н.О., 

Казаріна Л.О., Лавріненко Т.М.), «Знавці правил дорожнього руху» (вихователі 

Чернишенко О.В., Отришко Ю.А., Зимогляд О.В.); 

- лекції лікарів «Перша допомога потерпілим при ДТП»; 

- ігри-практикуми «У школі пішохідних наук»;  

- оформлені інформаційні листівки для класних куточків (1-9 класи); 

- перегляд та обговорення  відеоматеріалів про дорожньо-транспортні 

пригоди. 

-  виставка тематичної літератури «Поважайте світлофор»; 

- мультимедійні презентації з Правил дорожнього руху; 

- заняття гуртка «Юні інспектори руху». 

З метою активізації роботи з профілактики  дитячого дорожньо-

транспортному травматизму необхідно: класним керівникам та вихователям 

продовжувати використовувати інтерактивні технології у виховній діяльності, 

моделювання й розв’язання ситуацій, які виникають серед учасників 

дорожнього руху. Активізувати роботу гуртка «Юні інспектори руху». 

 

НАКАЗУЮ : 

1.Заступнику директора з виховної роботи  Ломаненко Н.В.: 

1.1.  Доповісти про підсумки проведення Місячника протипожежної безпеки 

на нараді при директорові. 

Листопад 

2.Класним керівникам: 

2.1. Продовжити роботу щодо забезпечення належного рівня вивчення 

учнями (вихованцями) правил пожежної безпеки під час навчально-виховного 

процесу 

Постійно 

2.2. Проводити роботу з батьками учнів щодо необхідності додержання 

правил пожежної безпеки. 

Постійно 

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

виховної роботи Ломаненко Н.В. 

 

Директор 

санаторної школи №11       В.П. Чубинська 
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З наказом від 29.10.2020 № 61-о ознайомлені:   Н.В. Ломаненко 

О.В. Жихор   А.Д. Васильєва 

Т.А. Гудевич   С.В. Ковальова 

О.О. Доля    Н.Г. Мироненко 

Н.Є. Кулик   А.І. Павлова 

І.В. Фасолько   Л.С. Кур’ята 

О.В. Шагун   Г.Ю. Билбас 

Н.Є. Анучина   Т. І. Шувалова 

Т.І. Сарецян   С.С. Яковенко 

Н.О. Авотіна   Л.О. Казаріна 

Т.М. Лавріненко  О.В. Чернишенко 

Ю.А. Отришко   О.В. Зимогляд 


