
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 

 

НАКАЗ 

 

19 лютого 2021 року         № 12 

 

Про проведення заходу  

«Тиждень безпеки життєдіяльності» 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про 

охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дорожній рух», Указу Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 

«Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі», Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26 грудня 2017 року № 1669, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 23 січня 2018 року за № 100/31552, Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 

освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16 травня 2019 року № 659, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 13 червня 2019 року за № 612/33583, наказу департаменту освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації від 16 лютого 2021 року № 24 

«Про посилення заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я 

здобувачів освіти», листа департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації від 19 лютого 2021 року №12-01-18/539 та з метою 

попередження дитячого травматизму й нещасних випадків під час освітнього 

процесу, організації роботи закладу освіти з питань збереження життя і 

здоров’я здобувачів освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в закладі освіти захід здоров’язбережувального змісту 

«Тиждень безпеки життєдіяльності» (далі – Тиждень БЖД) з 01 березня по 05 

березня 2021 року. 

 

2. Заступникові директора школи з навчально-виховної роботи 

Литвин Л. М. спільно з педагогами-організаторами та соціально-психологічною 

службою закладу освіти розробити план заходів Тижня БЖД 

до 24 лютого 2021 року. 
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3. Затвердити план проведення заходів Тижня БЖД (додаток). 

 

4. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи 

Дідківській І. Г. та Москальчук С. В. провести з класоводами та класними 

керівниками, учителями-предметниками оперативні інструктивно-методичні 

онлайн-наради щодо організації та проведення Тижня БЖД у закладі освіти 

до 26 лютого 2021 року. 

 

5. Заступникові директора школи з адміністративно-господарської роботи 

Дідківському М. О. спільно з учителем предмета «Захист України: Основи 

медичних знань» Цуденко О. В. оновити стенди та інформаційно-методичні 

матеріали з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладі 

освіти 

до 01 березня 2021 року. 

 

6. Працівникам інформаційно-бібліотечного центру закладу освіти 

Григорчук О. І. та Стасяк С. Л. створити тематичну добірку матеріалів для 

проведення Тижня БЖД 

до 26 лютого 2021 року. 

 

7. Учителеві інформатики Заторській С. В. розмістити на сайті школи 

план заходів Тижня БЖД 

до 26 лютого 2021 року. 

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи         Т. Пашинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підготувала: 

Литвин Л. 
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Додаток 

до наказу Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  

від 19.02.2021 № 12 

 

ПЛАН 

проведення заходу «Тиждень безпеки життєдіяльності» 

у Вишнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 

01.03.2021 – 05.03.2021 

 

№ 

з/п 

Форма заходу Відповідальні 

1 Групові бесіди« Як не потрапити на гачок 

інтернет-провокаторів» (8-11 класи). 

психолог 

Матійчук І. В. 

2 Групові бесіди« Безпечний Інтернет» 

(5-7 класи). 

соціальний педагог 

Ніколайчук О. В. 

3 Виховні години: 

 «Не ведусь» (5-11 класи); 

 «Інтимні селфі в Інтернеті» (7-11 класи). 

 

класні керівники  

5-11-х класів 

4 Перегляд відео для учнів молодшої вікової 

групи «З чого починається безпека». 

класоводи 1-4-х класів 

5 Перегляд профілактичного відеоролика 

«Безпека дітей в Інтернеті» (1-4 класи). 

класоводи  

1-4-х класів 

6 Серія уроків «Безпечний Інтернет» для учнів: 

 2-4-х класів; 

 5-11-х класів. 

учителі інформатики 

Заторська С. В.; 

Слюсаренко Ю. С. 

7 Виставка малюнків «Ми з Інтернетом – друзі» 

(5 класи). 

 

учитель образотворчого 

мистецтва 

Гулей А. В. 

8 Калейдоскоп малюнків «Безпека в умовах 

карантину» (6-7 класи). 

учитель образотворчого 

мистецтва 

Гулей А. В. 

9 

 

Нарада класоводів 1-4-х класів та класних 

керівників 5-11-х класів за участю працівників 

ювенальної поліції, сектору в справах дітей 

Вишневої міської ради, лікаря-нарколога. 

 

психолог 

Матійчук І. В., 

соціальний педагог 

Ніколайчук О. В.; 

капітани ЮП  

Соколова Ю. В., 

Олексіюк М. В.; 

лікар-нарколог 

Кирпичек Г. М 

 

10 Зустріч учнів 7-11-х класів з представниками 

ювенальної поліції щодо соціально-правового  

капітани ЮП  

Соколова Ю. В., 
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захисту неповнолітніх. Олексіюк М.В., 

соціальний педагог 

Ніколайчук О. В. 

11 Розміщення на сайті школи матеріалів, порад 

для батьків щодо профілактики інтернет-

залежності неповнолітніх та контролю за 

психічним станом дитини 

психолог 

Матійчук І. В., 

соціальний педагог 

Ніколайчук О. В. 

12 Конкурс відеопрезентацій «Найпоширеніші 

ситуації можливої небезпеки вдома: як 

запобігти та що робити в разі їх виникнення»  

(9 класи). 

учитель інформатики 

Слюсаренко Ю. С. 

13 Відеоурок «Професія – рятувальник» (8 класи). учитель основ здоров’я 

Оперчук Г. П. 

14 Відеопрезентація «Правила безпеки: загроза 

пожежі» (7-8 класи). 

учитель основ здоров’я 

Оперчук Г. П. 

15 Бесіда «Як зберегти здоров’я дітей» для батьків 

майбутніх першокласників. 

класоводи 4-х класів 

16 Опрацювання пам’яток-порад для учнів про 

вибухові пристрої, незнайомі предмети, 

небезпечні знахідки, легкозаймисті речовини. 

класоводи 1-4-х класів, 

класні керівники 

5-11-х класів 

17 Вікторина «Пішоходи й автомобілі» (6 класи). класні керівники 

6-х класів 

18 Тематична бесіда «Правила поведінки під час 

хімічного забруднення території» (11класи). 

класні керівники 

11-х класів 

19 Складання кросвордів на тему «Безпечне 

місто» (8 класи). 

класні керівники  

8-х класів 

20 Інформаційний калейдоскоп на тему 

«Надзвичайні ситуації природного характеру» 

(4 класи). 

класоводи 4-х класів 

21 Рольова гра «Обов’язки пішохода» (2-3 класи). 

 

класоводи 2-3-х класів 

22 Флешмоб «Життя прекрасне». класні керівники  

11-А та 6-А класів 

 
 


