УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
27 січня 2014 року

м.Здолбунів

№ 21

Про програму розвитку фізичної культури і спорту
в навчальних закладах Здолбунівського району
на 2014 – 2016 роки

Відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу
Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 „Про Національну
доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, на виконання розпорядження
голови райдержадміністрації від 27 грудня 2013 року № 565 «Про програму
розвитку фізичної культури і спорту в Здолбунівському районі на 2014-2016
роки», з метою створення умов для реалізації в районі державної політики у сфері
зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і
спорту, задоволення потреб у поліпшенні здоров'я, фізичному та духовному
розвитку
Наказую:
1. Затвердити план заходів щодо виконання програми розвитку фізичної
культури і спорту в навчальних закладах Здолбунівського району на 2014-2016
роки (далі-план заходів), що додається.
2. Керівникам навчальних закладів району:
2.1. Забезпечити виконання заходів, включити їх у план роботи школи на 20142016 роки.
2.2. Інформувати про хід виконання наказу відділ освіти райдержадміністрації
до 10 листопада щороку.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу

З.Вітень

Затверджено
Наказ відділу освіти
райдержадміністрації
27.01.2014 № 21
ПЛАН
заходів щодо виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту
в навчальних закладах Здолбунівського району на 2014 – 2016 роки
Розвиток фізичної культури
Фізичне виховання у навчальних закладах
1. Впроваджувати різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи в навчальних закладах.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
2. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного
та фінансового забезпечення навчальних закладів для занять фізичною культурою та
спортом, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.
Відділ освіти райдержадміністрації,
ай
методкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
3. Сприяти створенню в навчальних закладах мережі спортивних клубів та
забезпечити необхідні умови для їх функціонування.
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
ай методкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
4. Проводити на високому організаційному рівні різноманітні спортивні
змагання та заходи серед учнів та вчителів, у тому числі обласну спартакіаду
школярів, Національний турнір шкільних баскетбольних команд «Євро-2015»,
Всеукраїнські спортивно-масові заходи «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський
урок», «Олімпійський тиждень», забезпечувати підготовку та участь збірних команд
району у відповідних обласних спортивних змаганнях та заходах.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового
відпочинку населення
5. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових
заходів, зокрема обласної спортивної гри «Сімейні перегони», заходів в рамках
«Олімпійського дня», «Олімпійського тижня», та брати участь в обласних заходах,
здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи серед усіх вікових та соціальних груп населення району.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки

6. Проводити спільно із відділом у справах молоді та спорту
райдержадміністрації та Здолбунівським військовим комісаріатом районну
спартакіаду допризовної молоді та забезпечити участь команди в обласній
Спартакіаді допризовної молоді.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
Щороку
Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота
серед усіх верств сільського населення
7. Надавати в установленому порядку можливість використання фізкультурноспортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для
занять фізичною культурою та спортом сільської молоді.
Навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
Фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян
8. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед
педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити
проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників,
учнівської молоді, у тому числі туристичних.
Відділ освіти райдержадміністрації,
ай
методкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
Фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та
спорт інвалідів
9. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів та змагань для інвалідівспортсменів, у тому числі змагання «Повір у себе», їх підготовку та участь в
обласних спортивно-масових заходах та змагання.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
Щороку
10. Забезпечити облаштування спортивних споруд і об’єктів для
безперешкодного доступу до них інвалідів, осіб з обмеженими фізичними
можливостями та безоплатне надання спортивних споруд для занять інвалідів
фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією.
Навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту
11. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед
вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань “Веселі старти”.

.

Райметодкабінет, навчальні заклади.
2014 – 2016 роки

12. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей
системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту,

в тому числі проведення у рамках Олімпійського дня, Олімпійського уроку,
Олімпійського тижня.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
13. Проводити змагання з олімпійських та ай методкабіне видів спорту серед
юнаків, юніорів, молоді, усіх верств населення та забезпечити гідне представництво
у відповідних обласних та всеукраїнських змаганнях.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
Щороку
14. Забезпечити залучення в установленому порядку до занять фізичною
культурою та спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з
малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей інших соціальнонезахищених категорій.
Навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів
15. Залучати ветеранів спорту до пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку
олімпійських та ай методкабіне видів спорту, олімпійського та ветеранського
спортивного руху в районі.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
Щороку
Удосконалення системи забезпечення розвитку
фізичної культури і спорту
16. Брати участь у конференціях, нарадах, семінарах, колегіях, засіданнях за
круглим столом, робочих зустрічах тощо, у тому числі виїзні, з питань розвитку
фізичної культури і спорту, підвищення кваліфікації та обміну досвідом директорів
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренерів з видів спорту та інших фахівців сфери
фізичної культури та спорту району.
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
ай методкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
17. Забезпечити внесення даних про спортивні споруди району до Єдиного
електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд та постійне їх поновлення.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
Щороку
18. Забезпечити проведення поточних та капітальних ремонтів спортивних
споруд району незалежно від форм власності, інших приміщень закладів сфери
фізичної культури і спорту, що потребують його згідно з технічним станом або
нормативними документами, та забезпечити їх ефективне використання.
Навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки

19. Забезпечити модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів.
Навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
20. Не допускати перепрофілювання чи припинення діяльності фізкультурноспортивних споруд.
Навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
21. Розглянути можливість придбання спортивного інвентарю та обладнання
для належного проведення навчально-тренувального процесу, фізкультурнооздоровчих та спортивно-масових заходів, змагань у всіх навчальних закладах
району незалежно від форми власності.
Навчальні заклади району.
Щороку
22. Передбачати в районному бюджеті кошти на забезпечення спортивним
інвентарем і обладнанням загальноосвітні навчальні заклади.
Відділ освіти райдержадміністрації.
Щороку
23. Забезпечити проведення на високому організаційному рівні в районі
всеукраїнських акцій «Олімпійська книга», «Олімпійський куточок» та ефективне
використання отриманої поліграфічної продукції та спортивного інвентарю.
Райметодкабінет, навчальні заклади району.
2014 – 2016 роки
Участь державних та громадських інституцій у реалізації
державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту
24. Для забезпечення реалізації заходів Програми та контролю за їх
виконанням здійснювати відрядження спортсменів, у тому числі спортсменівінвалідів, ветеранів спорту, тренерів, фахівців сфери фізичної культури і спорту в
райони та міста області, інші регіони України та зарубіжжя.
Відділ освіти райдержадміністрації.
2014 – 2016 роки
Головний спеціаліст відділу

І.Рудько

