Звіт
проведення місячника «Увага! Діти на дорозі»
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60
Харківської міської ради Харківської області

Відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Дорожній рух», листа
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,
Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
Харківської області «Про організацію та проведення профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму», та
з нагоди початку нового навчального 2018/2019 навчального року, з метою
попередження дитячого дорожньо - транспортного травматизму і збереження
життя та здоров’я дітей

з 03.09.18 по 30.09.18 року проводиться місячник

безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!».
Дотримання правил дорожнього руху - один з головних компонентів
збереження життя і здоров'я дітей. В рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!»
в школі було організовано і проведено ряд заходів, спрямованих на вивчення
правил, дотримання безпеки життєдіяльності під час дороги з дому до школи і
навпаки. Особлива увага була звернена на спілкування з дітьми молодших
класів, оскільки саме у цьому віці у дітей формуються не лише основи безпечної
поведінки на дорозі і вулицях, а й правосвідомості загалом.
А розпочався місячник єдиним уроком по класам «Правила дорожнього
руху», під час якого класні керівники пригадали з учнями правила дорожнього
руху для пішоходів, велосипедистів та водіїв.

Протягом місяця по класам пройшли: виховні години - «Діти на дорозі»,
«Правила дорожнього руху – твоя безпека», «Безпека дорожнього руху», години
спілкування – «Твій друг – дорожній рух», «Правила дорожнього руху»,
«Безпека пішоходів», бесіди – «Дотримуйся правил дорожнього руху», «Ми –
зразкові пішоходи», «Організація дорожнього руху», «Будьмо на дорозі
обережними». Було написано диктанти з безпеки дорожнього руху та здоров'я
учнів.
Успішно пройшов конкурс малюнків «Правила дорожнього руху», серед
учнів 2-х класів. Багато учнів виявили бажання розкрити свої творчі здібності у
мистецтві. Малюючи тротуари, дорожні знаки, пішоходів на проїжджій частині
діти висвітлювали свої ідеї, оригінальність, фантазію. Небайдуже ставлення
батьків до виховання та розвитку своїх дітей допомогло більш творчо та
серйозно розкрити зміст теми малюнка.
З 03.09.2018 по 07.09.2018 року було проведено загальношкільні та класні
батьківські збори, на яких класні керівники інформували батьків про факти ДТП
з дітьми, причини та можливість їх уникнення.
05.09.2018 пройшла зустріч з інспекторами поліції, які провели лекцію про
правила дорожнього руху.
Місячник закінчився, але робота з вивчення правил дорожнього руху
продовжується,

адже безпека життєдіяльності є однією з головних умов

існування людини.
Рух- це життя, - сказав філософ древній…
Це шлях до того, щоб пізнати світ,
Дорожній рух – це складова прогресу,
Що формувався довгі сотні літ.
Дорожній рух – це швидкість в плині часу.
Дорожній рух – як помічник людини.
Та небезпечний він без правил траси,
І пам’ятати слід про це щоднини!

ФОТОЗВІТ
Конкурс малюнків «Правила дорожнього рух»

Виховна година «Увага на дорозі»
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Година спілкування «Дорожні знаки та їх призначення»

Виховна година «Безпека дорожнього руху»

Бесіда «Ми – зразкові пішоходи!»

Зустріч з інспекторами поліції

Година спілкування «Безпека пішоходів»

