
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

13 жовтня 2016 року           Здолбунів    № 160 

 
Про проведення ІІ (районного) етапу   

змагань з футболу в залік обласної  

Спартакіади школярів Рівненщини 
 

 

 

На виконання Положення про проведення обласної Спартакіади школярів 

Рівненщини, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації та відділом фізичної культури і спорту 

Рівненської обласної державної адміністрації від 03.02.2009 № 46/53 “Про 

затвердження Положення про проведення обласної Спартакіади школярів 

Рівненщини”, який зареєстрований в головному управлінні юстиції у 

Рівненській області 06 лютого 2009 року  № 9/851, листа управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації № вих-3328-02/01-09/16 від 

14.09.2016, 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,   

  

НАКАЗУЮ : 

 

1. Провести 19-20 жовтня 2016 року ІІ (районний) етап  змагань з футболу 

(вік учасників 2000-2001 р.н. та 3 учні 2002 р.н. по окремій медичній довідці 

(додаток) : 

1.1. Зона 1 (Здолбунівські загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №1,3,4,5,6, 

Здолбунівська гімназія) на базі стадіону “Колос” Здолбунівської дитячо-

юнацької спортивної школи. 

1.2. Зона 2 (Білашівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, Бущанська, Будеразька, 

Спасівська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Дерманський навчально-

виховний комплекс  “загальноосвітня школа І ступеня – гімназія”, Мізоцький 

навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”, 

Ступнівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – агротехнічний ліцей”) на базі Мізоцького навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”. 



1.3. Зона 3 (Здовбицька, Копитківська, Гільчанська, Уїздецька, Глинська 

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів) на базі Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів.   

1.4. Зона 4 (Новосілківський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад”, Миротинська, 

Івачківська, П’ятигірська, Кунинська, Новомильська загальноосвітні школи  І-ІІ 

ступенів) на базі Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

1.5. Зона 5 (Суємська, Новомощаницька, Маломощаницька, 

Старомощаницька загальноосвітні школи І-ІІ ступенів) на базі 

Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.  

2. Суддями по зонах призначити: 

2.1. Зона 1 – вчителя фізичної культури Здолбунівської гімназії І. 

Пархомчука, суддями зустрічей між командами  призначити вчителів фізичної 

культури, команди яких на момент змагань не приймають участі. 

2.2. Зона 2 – вчителя фізичної культури Мізоцького навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”  Ю. Климчика. 

2.3. Зона 3 – вчителя фізичної культури Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів М. Романюка. 

2.4. Зона 4 – вчителя фізичної культури П’ятигірської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів І. Шолудька. 

2.5. Зона 5 – вчителя фізичної культури Новомощаницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів В. Татарина.  

3. При несприятливих погодніх умовах, або інших випадках, при яких 

неможливо провести ІІ етап змагань з футболу, суддям по зонах в 

обов’язковому порядку повідомити дату проведення перенесених змагань 

методисту районного методичного кабінету  А. Данилюку. 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких 

проходитимуть змагання з футболу (зона 2,3,4,5), забезпечити місце проведення 

даних змагань та присутність медичного працівника (медсестри) закладу. 

5. Керівникам Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

(Ковальчук Л.Є.) забезпечити присутність медичної сестри 19 жовтня 2016 року 

з 9.00 год. до 12.00 год., керівнику Здолбунівської гімназії (Гнатюку І.Г.) 

забезпечити присутність медичної сестри 19 жовтня 2016 року з 12.00 год. до 

15.00 год., керівнику Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

(Панасюк Л.А.) забезпечити присутність медичної сестри 20 жовтня 2016 року з 

9.00 год. до 12.00 год., керівнику Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 (Рудик Ж.М.) забезпечити присутність медичної сестри 20 жовтня 

2016 року з 12.00 год. до 15.00 год.   

6. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити участь 

команд у даних змаганнях та відповідні документи (заявки завірені лікарями, 

учнівські квитки, свідоцтва про народження (оригінал), паспорти), а також 

призначити керівників команд та покласти на них відповідальність за життя та 

здоров’я учнів в дорозі та під час проведення змагань. 

7. Звіти, заявки, протоколи змагань подати  суддям до  початку змагань. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

            

Начальник відділу                                                   Л. Карпенко 



 

Проект наказу підготував: 

 

завідувач райметодкабінету                                              Н. Глущук 

 

 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт                                                                    І. Кухарчук 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток    

до наказу відділу освіти  

 13.10. 2016  № 160   

 

 

Зразок 

довідки до допуску до змагань дітей, молодшого віку 

 

 
Штамп  

медичного закладу 

 

ДОВІДКА 

Дана ___________________________________________________________ 
Прізвище, ім’я, по батькові     дата народження 

в тім, що він (вона) пройшов (йшла) поглиблений медичний огляд в  

_______________________________________  здоровий(а) і по фізичному  
Назва медичного закладу 

допускається до змагань з учнями старшої вікової групи з ____________(вид 

спорту) в залік районної Спартакіади школярів  “____” __________ 2016 р. 

 

Підписи і печатки  

 

Зав. медичним закладом, 

Лікаря 

 

 

 

 

 
 

 


