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               НАКАЗ 

18.09.2019                              № 225 

 
Про організацію фізкультурно-оздоровчої 

роботи в закладі освіти  

в 2019-2020 н.р. 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 № 

1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019-2020 н.р. безпечного освітнього 

середовища, формування в дітей та молоді ціннісних життєвих навичок», 

положень  і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання в системі 

освіти України» у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

29.07.2019 №1038, наказу ТВО Дніпровського району від 16.09.2019 №386 «Про 

організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в Дніпровському районі в 2019-

2020 н.р., з метою розвитку спортивно-масової роботи, впровадження фізичної 

культури у повсякденне життя, активізації фізкультурно-оздоровчої роботи, 

виховання здорового способу життя та патріотичних почуттів дітей та учнівської 

молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 1.Затвердити План спортивно-масової  роботи на 2019-2020 навчальний рік 

(додаток). 

2.Вчителю фізичної культури Шопен О.А.: 

2.1.Організувати  на належному рівні проведення І-го  шкільного  етапу 

Фестивалю спорту згідно Положення; 

2.2. Забезпечити  участь команд закладу  у районному етапі Фестивалю спорту 

відповідно до календаря проведення змагань Фестивалю спорту на 2019-2020 

навчальний рік; 

2.3. Взяти участь  у Міських мотиваційних змаганнях з популяризації дитячого 

футболу «Metalurg Children's Cup», Всеукраїнському спортивно-масовому заході 

серед школярів «Cool Games», обласному Фестивалі спорту серед школярів 5-7 

класів закладів загальної середньої освіти під гаслом «Вір у себе!». 

3. Контроль за виконанням даного наказу  покласти на педагога-

організатора Савеленко С.М. 

 

  Директор    О.В.Чумаченко 

 

 

 



            Додаток 

                                                                             до наказу від 18.09.2019 №225 

 

 

 

ПЛАН 
спортивно-масової роботи  в ЗЗОШ №30  

на 2019 -2020 н.р. 

 

 
Час 

проведення 

Змicт Вiдповiльний 

Вересень День здоров`я.  

 

 

 

Пiдготовка учнів до районних змагань з 

Міні-футболу . 

Шонен О.А. 

Савеленко С.М. 

Класнi 

керівники 

Шопен О.А. 

Жовтень Пiдготовка учнів до районних змагань з 

настільного тенісу та шашок . 

Шопен О.А. 

Листопад Пiдготовка учнів до районних змагань з  

баскетболу. 

Шонен О.А. 

Грудень  

 

Пiдготовка учнів до районних змагань з 

баскетболу . 

Шопен О.А. 

Січень 

Лютий 

Пiдготовка учнів до районних змагань з 

волейболу , шахів , олімпійське лелеченя . 

Шопен О.А. 

Березень 

Квiтень 

Пiдготовка учнів до районних змагань з 

COOL GAMES 3-4 кл. Футбол (збірна 

закладу ). 

Шопен О.А. 

Травень День здоров`я.  

 

Шопен О.А. 

Савеленко С.М. 

Класнi 

керівники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


