
Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа № 11»  

Харківської обласної ради  

 

Н А К А З  

м. Харків 

 

31.08.2021         № 41-о 

 

 Про проведення місячника  

«Увага! Діти на дорозі!» 

 

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 2024 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року 

№ 481-р., Постанови Кабінету міністрів України від 21.12.2020 р. № 1287 «Про 

затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

в Україні на період до 2023 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», Програми підвищення безпеки дорожнього руху в 

м. Харкові на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Харківської міської ради 

Харківської області від 19.08.2020 № 2286/20, 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 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести місячник «Увага! Діти на дорозі!» з 01.09.2021 року по 

30.09.2021 року.  

2. Затвердити заходи щодо проведення місячника «Увага! Діти на дорозі!». 

3. Ознайомити на нараді при директорові педагогів з планом заходів щодо 

проведення місячника «Увага! Діти на дорозі!» (додаток №1). 

4. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

виховної роботи Ломаненко Н.В. 

 

 Директор 

санаторної школи № 11      В.П. Чубинська 

 З наказом ознайомлена:     Н.В. Ломаненко 
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Додаток до наказу 

Комунального закладу 

«Харківська санаторна школа №11» 

Харківської обласної ради 

від 31.08.2021 № 41-о 

 
План заходів 

місячника «Увага! Діти на дорозі!»» 01.09. –  30.09.2021 року. 

№ 

з/п 
Дата Назва заходу Класи Відповідальні Місце заходу 

1 01.09.2020 

Єдиний урок з з питань 

безпечної поведінки 

дітей на дорогах. 

1-9 
Класні керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

2 
Протягом 

місяця 

Проведення тематичних 

виховних годин 

«Безпека на дорозі». 

1-9 
Класні керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

3 
Протягом 

місяця 

Виставка тематичної 

літератури «Поважайте 

світлофор» 

1-9 
Бібліотекар Зігура 

Т.І. 

Шкільна 

бібліотека 

4 
Протягом 

місяця 

Поновити інформаційні 

куточки з безпеки 

дорожнього руху. 

1-9 
Класні керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

5 За графіком 

Проведення занять 

гуртка «Юні інспектори 

руху! 

5-6 
Керівник гуртка 

Шувалова Т.І. 
Кабінет № 18 

6 
Протягом 

місяця 

Конкурс малюнків 

«Правила дорожнього 

руху – твоя безпека» 

1-9 
Класні керівники, 

вихователі  

Класні 

кімнати 

7 10.09.2021 

Провести батьківські 

збори з питань 

безпечної поведінки 

дітей на дорогах  

1-9 
Класні керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

7 
Протягом 

місяця. 

Зустрічі з працівниками 

Управління патрульної 

поліції під час 

проведення виховних 

годин та уроків основ 

здоров`я. 

1-9 Вихователі 
Класні 

кімнати 

8 
Протягом 

місяця. 

Рухливі ігри «Безпечна 

дорога» 
1-9 Вихователі 

Шкільний 

майданчик 

9 
Протягом 

місяця 

Лекції лікарів «Перша 

допомога потерпілим 

при ДТП» 

1-9 

Заступник 

директора з МР 

Бойко Л.Ф.. 

Класні 

кімнати 

10 
Протягом 

місяця 

Мультимедійні 

презентаціїї з Правил 

дорожнього руху 

9 
Класні керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

Виконавець: Ломаненко Н.В. 


