
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
10 лютого  2014  року    м. Здолбунів    № 32 

 
Про проведення змагань  
з баскетболу  
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України за № 486 від 
21.07.2003 року “ Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних  та 
позашкільних навчальних закладів”, наказу Міністерства освіти і науки 
України № 458 від 02 серпня 2005 року “Про затвердження Положення про 
організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України”,  
згідно спільного наказу управління освіти і науки та відділу з питань 
фізичної культури та спорту Рівненської обласної державної адміністрації від 
03 лютого 2009 року за № 46/53” Про затвердження Положення про 
проведення обласної Спартакіади школярів Рівненщини”, з метою активізації 
фізкультурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи в навчальних закладах 
району, успішної участі в обласній спартакіаді школярів та визначення рівня 
роботи вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл, пропаганди та 
розвитку видів спорту району, впровадження фізичної культури і спорту в 
повсякденний побут юнаків та дівчат, пошуку та залучення д занять спортом 
талановитих дітей 

 наказую :  
1. Провести 12-13.02.2014 року зональні змагання з баскетболу (хлопці, 

дівчата) серед загальноосвітніх навчальних закладів. Вік учасників 
змагань: 1997-1998 р.н.. Допускаються 3 учні 1999 р.н. по окремій 
медичній довідці. Реєстрація учасників до 10.00 год. 

2. Суддями   по зонах призначити вчителів фізичної культури :  
 Зона І – М. Радіцу  (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6), місце проведення: Здолбунівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6; 

 Зона ІІ – Н. Ужелін (Мізоцький навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”), місце проведення: 
Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – ліцей”; 



 Зона ІІІ – Ю. Махлюк  (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів), місце проведення: Здовбицька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів. 

3. Суддям змагань І (внутрішкільного) етапу подати звіти про проведення 
змагань та заявки на участь у змаганнях ІІ етапу головним суддям ІІ 
етапу  перед початком змагань. Без наявності звітів про проведення І 
етапу змагань та заявок встановленої форми команди до участі не 
допускаються. 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких 
проводитимуться змагання, забезпечити місце для проведення змагань 
та присутність медичного працівника закладу. 

5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, команди яких 
приймають участь у змаганнях, взяти під контроль за правильністю 
оформлення звітів, заявок (обов’язково). 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

В.О. НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ       З. ВІТЕНЬ 
 


