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НАКАЗ 

15.11.2021                                                                                                                                    №142 

смт Івано - Франкове 

 

   Про проведення Національного уроку 

з безпеки дорожнього руху 

 

   Відповідно до Листа МОН України №1/19349-21 від 09.11.2021 року «Щодо проведення 

Національного уроку з безпеки дорожнього руху», листа департаменту освіти та науки 

ЛОДА №21-2470/0/2-21 від 11.11.2021 року «Щодо проведення Національного уроку з 

безпеки дорожнього руху», з метою запобігання  травматизму  внаслідок  дорожньо-

транспортних пригод  та  привернення  уваги  молоді  та  педагогічних  працівників  до  

правил поведінки  на  дорогах   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Шаблінському І.М., Сташко В.В., заступникам директора з навчально-виховної роботи: 

1.1.Організувати проведення 19 листопада 2021 року Національного  уроку  з  безпеки 

дорожнього руху «Безпечна дорога додому» серед учнів 1-11-х класів; 

1.2.Організувати проведення уроку  з  основ  безпеки  дорожнього  руху  та попередження  

травматизму  внаслідок  дорожньо-транспортних  пригод за матеріалами (методичні  

рекомендації  та  відеоматеріали  для  трансляції учням), що містяться за  покликанням: 

https://dopomogadtp.com/ua у  розділі «Єдиний національний  урок»,  або  ж  на  YouTube-

каналі  «Безпечна  країна» https://www.youtube.com/c/Безпечна країна (папка  

«Відеоматеріали Всеукраїнського уроку з безпеки дорожнього руху»). 

1.3.Ознайомити учителів з методичними матеріалами до уроку, розробленими Міністерством  

освіти  та  науки  України  спільно  з Міжнародним  благодійним  фондом  «Допомоги  

постраждалим  внаслідок  ДТП»: методичний  посібник  «Безпечна  дорога  додому»,  який  у  

простій,  доступній, ілюстрованій  формі  пояснює  правила  поведінки  пішоходів  (витяги  із 

законодавства),  надає  рекомендації  до  використання  (носіння) світлоповертальних  

елементів  заради  безпеки  на  дорозі,  а  також  основи страхування  життя,  здоров’я  та  

майна  у  разі  ДТП  доступною  для  дітей  мовою. 

А  також –  короткі  тематичні  відеоролики  для  трансляції  учням,  які,  у  тому числі,  

зручні  для  використання  у  форматі  дистанційного  навчання. Відеоматеріали для уроку 

стосуються різних аспектів безпеки на дітей на дорозі –  правилам  поведінки  на  вулицях  і  

дорогах,  на  залізниці,  правилам використання  світлоповертальних  елементів,  технікам  

надання  домедичної допомоги постраждалим тощо, та орієнтовані на школярів різного віку. 

1.4.Дописи про проведені уроки надіслати у ФБ школи. 

 

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ЗЗСО                           М.Ліскевич-Карпа 

   З наказом ознайомлено: 

                         І.Шаблінський 

                         В.Сташко 

https://mail.ukr.net/classic#msglist
https://www.youtube.com/c/Безпечна

