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На виконання обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
2018-2020 роки, п. 4 доручення тимчасово виконувача обов’язків голови обласної
державної адміністрації від 10.06.2019 та з метою попередження дитячого
дорожньо-транспортного травматизму серед учнів та вихованців закладів загальної
середньої освіти району, активізації навчальної та виховної роботи щодо розвитку
знань учнів з Правил дорожнього руху в ОЗ "Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст."
розпочався двомісячник безпеки дорожнього руху. На лінійці учні та вчителі школи
ознайомилися з планом проведення двомісячника і з ентузіазмом взялися до
виконання.

  

1. Відкриття відкриття двомісячника «Коли вирушаєш у путь – завжди обережним
будь!». Загальношкільна лінійка. Оголошення плану роботи. /09.09/, 1-11 кл.,
Десятник Т.В.
 2. «Азбука доріг. Школа Світлофора» /30.09 /, 1 клас, Голуб Л.П.
 3. Вікторина «Знай і вивчай правила дорожнього руху» /07.10/, 2 клас, Щербак Т.М.
 4. Інформаційно-розважальна гра «Мій друг - безпечний рух» /11.10/, 3 клас,
Нечипоренко М.С.
 5. Практичні заняття «Дорожні знаки та їх значення» /вересень/ 4 клас, Сліпич В.Б.
 6. Показ мультфільмів «Дітям про правила дорожнього руху», «Азбука дорожньої
безпеки» /вересень/ 1-4 класи, вчителі початкових класів, вихователі ГПД
 7. Урок-гра «Вчи і поважай правила дорожнього руху» /16.09/ 5 клас, Дацій О.М.
 8. Бесіда «Вчи і поважай правила дорожнього руху» /30.09/ 6 клас, Федоренко Н.В.
 9. Бесіда з елементами вікторини «Правила дорожнього руху знай - життя та
здоров’я зберігай» /21.10/ 7 клас, Крутій Н.В.
 10. Бесіда з елементами вікторини «Правила дорожнього руху» /21.10/ 8 клас,
Скребець С.І.
 11. Конкурс малюнків на тему «Знай дорослий, знай дитя: Безпека руху – це життя»
/24.09/ 5-8 класи, Галушка Ю.А.
 12. Бесіда «Дорожній рух. Безпека. Обережність» /16.09/ 9 клас, Десятник Т.В.
 13. Бесіда «Дотримання правил дорожнього руху - запорука збереження життя
людей» /07.10/ 10 клас, Сичова В.Г.
 14. Бесіда «Безпека перебування на вулицях: правила дорожнього руху,
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дорожньо-транспортні пригоди. Типові травмування пішоходів» /30.09/ 11 клас,
Крутій С.В.
 15. Практичне заняття «Знаю вмію врятую» (надання першої допомоги при ДТП)
/23.09/ 10-11 класи, медпрацівники
 16. Зустріч з працівниками патрульної поліції «Безпека на дорозі - безпека життя»
/жовтень/ 1-11 класи, класні керівники 1-11-х класів
 17. Тематична виставка літератури «Твій друг - безпечний рух» /26.09/ 1-11 класи,
Мисник В.Г.
 18. Робота учнів учнівського самоврядування – створення та поширення буклетів
«Молоде покоління – за безпеку дорожнього руху» /вересень-жовтень/ 9-11 класи,
Десятник Т.В.
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