
Увага! Увага!  

Увага! 
 

З 26.09. по 30.09.2011 року                                          

в Тхорівському НВК проходитиме         

«Тиждень знань безпеки 

життєдіяльності учнів та дітей». 

До проведення Тижня запрошуються 

вчителі, учні, вихованці дитсадка та 

батьки. 

 

 

Адміністрація  Тхорівського НВК 

 

 



Заходи 

щодо «Проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності у 

Тхорівському НВК» 

 

№п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 

1. Організувати проведення Тижня 

знань безпеки життєдіяльності 

До ЗО. 09. 2011р. Директор 

2. Провести нараду з 

педагогічними працівниками 

щодо проведення Тижня безпеки 

життєдіяльності 

До 30. 09.2011р. Директор 

3. Провести урок «Безпека на 

дорозі -безпека життя» 

21.09.2011р. Класні керівники і 

класоводи 

4. Провести батьківські збори з 

питань формування безпечної 

поведінки у різних ситуаціях. 

До 30. 09.2011р. Директор, 

заступник 

5. Упорядкувати у школі стенд та 

куточок рятувальника 

До ЗО. 09.2011р. Мельничук Г.Л. 

6. Провести тренувальну евакуацію 

дітей 

До 30. 09.2011р. Михайленко Т.В., 

класні керівники 

7. Провести бесіди з учнями на 

теми: небезпеки вдома й на 

вулиці, основних правил 

поведінки: на транспорті, 

автошляхах,; під час збирання 

грибів; при користуванні 

предметами побутової хімії та 

піротехнічними засобами. 

До 30. 09.2011р. класні керівники 

8. Організувати зустріч із 

співробітниками ДАІ з питань 

профілактики дорожньо -

транспортних пригод та 

працівниками Сквирського 

районного підрозділу МНС 

України з питань профілактики 

травматизму 

До 30. 09.2011р. Директор 

 

 



 

Тренувальні вправи «Як правильно рухатися колоною по 

проїжджій частині вулиці» 



 

Рольова гра «Як правильно переходити проїжджу частину 

колоною» 



 

Рольова гра учнів 1-4 класів «Як правильно переходити проїжджу частину 

колоною» 

 

Урок – гра  1-4 класів «Я, велосипед та перехід» 



 

Рольова гра «Світлофор  Моргайко» 

 

Агітаційні матеріали відіграють важливу роль у вивченні питань безпечної 

поведінки на шляхах та дорогах 



 

Урок «Безпека життєдіяльності учнів» у 5 класі, проводить класний 

керівник – Михайленко Т.В. 

 

«Це повинен знати кожен» 



 

Використання комп'ютерних технологій та інтернет-ресурсів у вивченні 

правил дорожнього руху (урок веде класний керівник 7 класу – Гладун О.С.)

 

Урок в рамках  «Тижня  знань безпеки життєдіяльності учнів та дітей»  у 

7 класі -  проводить вчитель Онищук А.А. 



 

 

Практичне заняття «Протирадіаційний захист» в 7 класі проводить 

вчитель Онищук А.А. 



 

 

Уроки в рамках  «Тижня знань безпеки життєдіяльності учнів та дітей» у 

9 класі 



 

 

Урок-практикум у 9 класі «Надання першої домедичної допомоги 

потерпілим» 



     Проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності у 

Тхорівському НВК «Загальноосвітня школа I-II ступенів – 

дитячий садок» 

в період з 26.09-30.09. 2011 року 

    23 вересня директор та заступник з НВР провели оперативно-методичну 

нараду із класними керівниками та педагогами щодо проведення Тижня знань 

безпеки життєдіяльності.  

    З 26 по 27 вересня вихователі дошкільної групи, класоводи та класні 

керівники провели  батьківські збори з тематики запобігання травматизму серед 

дітей.  

     Відповідальна за пожежну безпеку в навчальному закладі Мельничук Г.М. з 

26 по 30 вересня поновила стенди та куточки рятувальника.  

    28 вересня вчителями  основ здоров'я Михайленко Т.В. та трудового 

навчання Онищуком А.А. було організовано відпрацювання з дітьми 

практичних дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та надання першої 

домедичної допомоги травмованим і потерпілим.  

   З 26 по 30 вересня класоводами, класними керівниками та вихователями 

дошкільної групи  проведено ряд бесід з учнями та вихованцями дошкільної 

групи на теми: небезпека вдома й на вулиці, основні правила поведінки: на 

транспорті, автошляхах; під час збирання грибів; при користуванні предметами 

побутової хімії та піротехнічними засобами та проведено рольові ігри: «Як 

правильно переходити проїжджу частину колоною», «Я, велосипед та 

перехід»,«Світлофор  Моргайко» та ін.. 

   26 вересня у 1-9 класах  класоводами, класними керівниками та вихователями 

дошкільної групи проведено єдиний урок на тему «Безпека на дорозі - безпека 

життя». 

 


