
Звіт 

про проведення тижня пожежної безпеки та енергозбереження 

у Полянській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів 

Протягом тижня з 17 грудня по 21 грудня 2018 року проходив Тиждень 

пожежної безпеки та енергозбереження.  Завданням цього тижня було 

поглибити поінформованість та знання учнів про пожежну безпеку та 

енергозбереження, навичок обережного поводження з вогнем, правильної 

поведінки під час пожежі, виховання у дітей розуміння важких наслідків з 

причин порушення Правил пожежної безпеки. 

Протягом тижня класні керівники  1 - 11 класів провели тематичні класні 

години.  

Бібліотекар Синюк А.А. організувала тематичну виставку літератури 

«Обережно, вогонь!». 

Було організовано показ мультиплікаційних фільмів «Фокс і Трот 

поспішають на допомогу. Пожежа - серія 4», «Пожежа» та документальний 

фільм «Пожежники» та «101 – служба порятунку» для учнів 5 -11 класів.  

Медична сестра Краска М.В. провела практичне заняття з учнями «Надання 

домедичної допомоги потерпілим від пожежі», під час якого діти могли 

наочно побачити, як надавати першу допомогу потерпілим від пожежі. 

Найактивнішими були учні 1 – Б і 3 – Б класів. 

Між учнями 3 – А і 3 – Б класів була проведена вікторина «Бережись 

вогню». Кращий результат показали учні 3 – Б класу. 

Для засвоєння правил пожежної безпеки учнями 3 – Б класу була 

продемонстрована пригода «Вогонь – друг чи ворог?». Учні у казковій формі 

змогли донести до дітей, як уникнути нещасних випадків. А також, як 

правильно телефонувати за номером 101. 

Під час виконання мозаїчної поробки «101», кращими були учні 1 – Б, 2 – Б 

і 4 – Б класів. 



Учні 3 – Б класу у віршованій формі розповіли учням про те, як діяти в разі 

виникнення пожежі. 

      Закінчився тиждень лінійкою, на якій були підведені підсумки роботи, 

відзначені найактивніші учні. 

Заходи, які відбувалися протягом тижня, допомогли дітям отримати 

знання, якою має бути поведінка під час пожежі, щоб уникнути нещасних 

випадків. При пожежі не можна чекати і бути повільним чи байдужим. Тому, 

всім слід пам’ятати, що означає цифра «101» і негайно діяти. 

 

 


