УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
18.11.2013

м.Здолбунів

№ 283

Про затвердження заходів за
наслідками вивчення Державною
інспекцією навчальних закладів
України стану фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової
роботи у відділі освіти та
загальноосвітніх закладах
району
Згідно наказу Державної інспекції навчальних закладів України від
07.11.2013 р. № 01-13/312 «Про вивчення діяльності відділу Здолбунівської
райдержадміністрації Рівненської області » у період з 14 по 15 листопада 2013
року проведено вивчення стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи у відділі освіти та загальноосвітніх закладах району . За наслідками
перевірки було підготовлено довідку та дано рекомендації щодо покращення
роботи у даному напрямку.
З метою вдосконалення роботи відділу освіти Здолбунівської районної
державної, щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити заходи на виконання рекомендацій Державної інспекції
навчальних закладів України , що додаються.
2. Провести внутрішній фронтальний контроль щодо виконання
повноважень та належного виконання функціональних обов’язків
працівниками відділу освіти та районного методичного кабінету,
узагальнити наказом до 15.02.2014р.
3. Завідувачу районного методичного кабінету Глущук Н.О. :
3.1. Опрацювати довідку про вивчення діяльності відділу освіти щодо
організації
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з
працівниками методичного кабінету та керівниками шкіл району до
27.11.2013 року.
4. Забезпечити виконання заходів згідно вказаних термінів.
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5. Здійснити моніторинг щодо якості роботи загальноосвітніх
позашкільних навчальних закладів з фізкультурно-оздоровчої
спортивно-масової роботи до 15.04.2014 р.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

В.Бондарчук

та
та
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Затверджено
Наказом по відділу освіти
18.11.2013 р № 283
Заходи
на виконання рекомендацій за наслідками вивчення Державною інспекцією
навчальних закладів України стану фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи у відділі освіти та загальноосвітніх закладах району
№

Рекомендації за
наслідками вивчення

Заходи щодо
покращення роботи

1

Продовжити роботу
по створенню
належних безпечних
умов навчання на
уроках фізичного
виховання та під час
проведення гурткової
роботи (спортивних
секцій) у спортивних
спорудах освітньої
системи району.

1.Провести ремонти
спортивних залів
Ступнівського НВК,
Здолбунівської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 3,
спортивних кімнат у
Ст. Мощаницькій ,
Миротинській ,ЗОШ
І-ІІ ст.,

2014 р.

Грицан В.В.

2015 р

Ковальчук Л.Є.

2.Забезпечити
підвищення відсотка
охоплення учнів
спортивно-масовою
роботою,
максимально
залучити дітей у
гуртки, секції
спортивного
напрямку.

З 01.12.2013р та
постійно

Здійснити моніторинг
щодо якості роботи
загальноосвітніх та
позашкільних
навчальних закладів з
фізкультурнооздоровчої та
спортивно-масової

1.Провести
моніторинг якості
роботи закладів щодо
організації спортивно
– масової роботи з
учнями , в рамках
виконання програми
розвитку фізичної

Січень – червень Глущук Н.О.
Рудько І.М.

2

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

Єнич Н.А.
Нижник О.Ю.

Керівники шкіл
району

4

роботи.

культури і спорту
2.Розглянути питання
стан виконання
Державної програми
розвитку фізичної
культури і спорту в
освітніх навчальних
закладах району на
колегії відділу освіти

Червень 2013р

Рудько І.М.

Січень 2014 р

Куцель В.А.

3

Забезпечити
кваліфікованими
педагогічними
кадрами районний
позашкільний
навчальний заклад –
ДЮСШ.

Провести
доукомплектування
кадрами ДЮСШ

4

Поліпшити
інформаційнометодичне
забезпечення
районного ДЮСШ.

До 30.12.2013 р
1.Надати методичну
допомогу дирекції
ДЮСШ щодо ведення
документації,
організації
методичної роботи з
тренерами.
2.Активно залучати
тренерів до роботи у
районному
методичному
об’єднанні вчителів
фізичної культури.

5

Вжити заходи щодо
збільшення
охоплення учнів
фізкультурнооздоровчої
спортивно-масовою
роботою в
загальноосвітніх
навчальних закладах
району.

Глущук Н.О.

Постійно

1.Працювати над
підвищенням відсотка
охоплення дітей
заняттям у
спортивних секціях та
гуртках, врахувати це
питання при
проведенні оплати за
спортивну-масову
роботу вчителям
фізичної культури.

Щорічно

2.Розширити мережу

З 01.09.14 р

Керівники
загальноосвітніх
та позашкільних
закладів району

5

гуртків спортивного
напрямку у
позашкільних
закладах району ,
врахувати з нового
навчального року.
3.Забезпечити чіткий
контроль за
підготовкою звітів по
фізичній культурі.

Постійно

6

Розглянути питання
щодо сприяння
організованому
підвезенню дітей до
місця проведення
занять в ДЮСШ,
враховуючи її
віддалене
місцезнаходження.

1.Підготувати лист на До 30.12.2013
райдержадміністрацію
фінвідділ про надання
фінансової
можливості ДЮСШ
здійснювати оплату за
підвезення дітей на
заняття автобусом
комунального
підприємства.
Січень 2014р
2.Запланувати у
кошторисі видатків
ДЮСШ кошти на
здійснення підвезення
дітей до закладу.

7

Поліпшити
організацію медикопедагогічного
контролю
адміністраціями
загальноосвітніх шкіл
, забезпечення обліку
даних про стан
здоров’я дітей у
класних журналах
(листках здоров’я).

1.Забезпечити
належний контроль за
виконанням спільного
наказу МОН і МОЗ
про медикопедагогічний
контроль.
2.Забезпечити
оформлення аркуша
здоров’я у класному
журналі, враховувати
інформацію про стан
здоров’я при
проведенні

Постійно

З 01.12.2013р

Куцель В.А.

Керівники
навчальних
закладів району

6

спортивних занять.
8

Забезпечити
виконання
вимог
щодо ведення ділової
документації
в
загальноосвітніх
та
позашкільних
навчальних закладах
району.

1. Провести семінар
для директорів по
виконанню інструкції
з ведення ділової
документації.
2. Забезпечення
дотримання
Інструкції.
3.Провести контроль
по вивченню
виконання Інструкцій
з ведення ділової
документації у
закладах району.
4.Винести питання на
нараду керівників .

9

10

Поліпшити контроль
за
діяльністю
районного
методичного кабінету
Здолбунівської
районної ради щодо
виконання
повноважень
та
належного виконання
функціональних
обов’язків
його
працівниками.

1.Провести
внутрішній контроль
за виконанням
повноважень
районним
методичним
кабінетом.
2. Відібрати
пояснення у
методиста Данилюка
А.І. дати пропозиції
щодо покращення
результативності
роботи.

Інформувати про виконання наказу відділу
освіти

До 20.01.2014

Постійно
Протягом
лютого-квітня
2014 р

Вересень 2014 р

Глущук Н.О.

Керівники
навчальних
закладів та
установ освіти .

Вітень З.В.

Протягом
грудня – лютого
2013-14 року

Бондарчук В.М.

До 16.12.2013 р

Глущук Н.О.

Щорічно

Виконавці

До 05.09.
До 25.05
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