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Про організацію спортивно-масової 
та фізкультурно-оздоровчої 
роботи в Забродівській ЗОШ І-ІІ ступенів 
у 2019/2020 навчальному році

На виконання Програми обласних щорічних спортивних змагань 
«Спорт протягом життя», які проводяться відповідно до положення «Про 
обласні щорічні спортивні змагання учнівської та студентської молоді 
області «Спорт протягом життя», затвердженого наказом Головного 
управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 
15.12.2008 №635 та зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у 
Харківській області 25.12.2008 за №62/1030, наказу відділу освіти «Про 
організацію спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах району у 2019/2020 навчальному 
році» та з метою впровадження системи організації шкільної фізкультурно- 
оздоровчої та спортивно-масової роботи, залучення учнів до систематичних 
занять фізкультурою та спортом, підвищення рівня фізичної підготовленості 
учнівської молоді

НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам, вчителю закладу загальної середньої освіти Гарбуз А.В..:
1) Проаналізувати результати медичного огляду та стану здоров’я школярів.

До 03.09.2019
2) Забезпечити 100% залучення дітей, які за наслідками поглиблених медичних 
оглядів визнані здоровими, до занять фізичною культурою та спортом. 
Скласти відповідний реєстр.

До 03.09.2019
3) Здійснювати педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів.

Постійно
4) Забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог «Правил 
безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в 
загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 01.06.2010 № 521).

Постійно
5) Активізувати позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову 
роботу, організувати обов'язкове проведення гімнастики до занять, рухливих 
пепеов. (Ьізкультхвилинок. Пнів злооов'я. шкільних змагань, занять спортивних
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гуртків. Постійно залучати до цих видів роботи дітей пільгового 
контингенту.

* Упродовж року
6) Постійно проводити пропаганду здорового пособу життя.

Упродовж року
7) Позакласну спортивно-масову роботу організувати згідно Положення 
обласних спортивних змагань учнівської молоді Харківської області «Спорт 
протягом життя», календарного плану проведення районних та шкільних 
масових заходів на 2019/2020 навчальний рік.

3 09.09.2019
8) Забезпечити участь команд навчального закладу у районних спортивно- 
масових заходах.

Постійно
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Забродівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів О.ЯРОШЕНКО


