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НАКАЗ  

31.08.2020 року            № 63 

 

Про організацію спортивно-масової та 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

школі у 2020/2021 навчальному році 

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти України в XXI 

столітті та Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров'я 

нації», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 

року № 486 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 

навчальних закладів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

07.10.2003 року за № 903/8224, листа інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти № 4.1/10-2574 від 25.07.13 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої 

та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах», з метою забезпечення можливості набуття 

кожною дитиною необхідних знань про здоров’я та засоби його зміцнення, 

методики організації змістовного дозвілля, формування фізичної та психічної 

підготовки до ведення активного довготривалого життя і професійної 

діяльності 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити календарний план спортивно-масових заходів на 2020/2021 

навчальний рік (ДОДАТОК 1). 

2. Здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням 

учнів згідно наказу по школі №52 від 28.08.2020 року. 

3. Учителям фізичної культури Гудову В.Е., Гудову О.В.: 

3.1. Проаналізувати результати медичного огляду та стану здоров’я 

школярів (до 04.09.2020 р.). 

3.2. Забезпечити 100 % залучення дітей, які за наслідками 

поглиблених медичних оглядів визнані здоровими, до занять 

фізичною культурою та спортом. 

3.3. Забезпечити системний контроль за дотриманням вимог 

«Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і 
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спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521). 

3.4. Активізувати позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-

масову роботу, організувати проведення рухливих перерв, 

фізкультхвилинок, Днів здоров’я, шкільних змагань, заняття 

спортивних гуртків. Постійно залучати до цих видів роботи 

дітей пільгового контингенту. 

3.5. Постійно проводити пропаганду спортивного способу життя, 

обладнати відповідні куточки, результати змагань висвітлювати 

у пресі та на шкільному сайті. 

3.6. Усі спортивно-фізкультурні заходи проводити дотримуючись 

рекомендацій Міністерства освіти та Міністерства охорони 

здоров’я під час карантину. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи       О.А. П’ятницький 
  



Додаток 1 

до наказу №63 

від 31.08.2020 року 

 

Календар спортивно-масових заходів 

Вирішальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на 2020-2021 навчальний рік 

 
№ Назва змагань Склад 

команди 

Дата 

проведення 

змагань 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 День фізкультурника 7+7 2 тиждень 

вересня 

Стадіон Учителі 

фізкультури 

2 Тиждень туриста, 5-8,9-

11 класи 

8 учнів 4 тиждень 

вересня 

Стадіон Учителі 

фізкультури 
3 Тиждень спринтера 3+3 1 тиждень 

жовтня 

Стадіон Учителі 

фізкультури 
4 Тиждень стрибуна 3+3 2 тиждень 

жовтня 

Стадіон Учителі 

фізкультури 
5 Волейбольний турнір на 

кубок Бобровського  В.І. 

6+3 11 жовтня Спортзал Учителі 

фізкультури 
6 Тиждень метання 3+3 4 тиждень 

жовтня 

Стадіон Учителі 

фізкультури 
7 Першість з шахів 3+1 1,2 тиждень 

листопада 

Спортзал Учителі 

фізкультури 
8 Першість по тенісу 1+1 1,2 тиждень 

листопада 

Спортзал Учителі 

фізкультури 
9 Волейбольний турнір на 

кубок Гуртового  В.І. 

6+3 6 грудня Спортзал Учителі 

фізкультури 
10 Тиждень гімнаста 3+3 1 тиждень 

грудня 

Спортзал Учителі 

фізкультури 
11 Спортивний вечір, 9-11 

класи 

5+5 2 тиждень 

грудня 

Спортзал Учителі 

фізкультури 
12 Рухливі ігри, 1-4 класи 6+1 4 тиждень 

січня 

Спортзал Учителі 

фізкультури 
13 Місячник волейболу ( 8-

11 класи) 

8 лютий Спортзал Учителі 

фізкультури 
14 Спортивне свято «Тато, 

мама, я – спортивна 

сім’я» 

3 березень Спортзал Учителі 

фізкультури 

15 Місячник баскетболу ( 6-

11 класи) 

5 учнів березень Спортзал Учителі 

фізкультури 
16 Шкіряний м’яч, хлопці, 

4-8 класи 

7 учнів 2 тиждень 

квітня 

Стадіон Учителі 

фізкультури 
17 Міні футбол, дівчата, 6-

11 класи 

7-8 учнів 4 тиждень 

квітня 

Стадіон Учителі 

фізкультури 
18 Туристичні походи, 

екскурсії 

 червень  Учителі 

фізкультури 

 

Директор школи      О.А. П’ятницький 



АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

від 31.08.2020 року №63 

«Про організацію спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в 

школі у 2020/2021 навчальному році» 

 

 

№ Назва посади працівника 
Прізвище, 

ініціали 
Підпис Дата 

1 Учитель Гудов В.Е.   

2 Учитель Гудов О.В.   

 

 


