
РОГАТИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

«ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО» 

НАКАЗ 

м. Рогатин 
31 серпня 2020 року         № 29 

 

Про організацію позакласної роботи 

 з фізичної культури у 2020-2021 н.р. 

 

Згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 02.02.2005 р. № 

458 “ Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і 

масового спорту в ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ України; Міністерства освіти і науки 

України від 21.07.2003 р. № 486 “Про систему організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи в ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ та позашкільних 

навчальних закладах; спільного наказу Міністерства освіти і науки України  

та Міністерства  охорони здоров'я України від 21.04.2005 р. № 242/178 “ Про 

посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних 

закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської 

молоді” , на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.07.2003 р. № 486 “Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи в ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ та позашкільних навчальних закладах», 

річного плану роботи ліцею з метою оздоровлення, фізичного загартування 

учнів, покращення їх фізичного розвитку 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальними за організацію та проведення позакласної 

роботи з фізичної культури вчителів фізичної культури Жириго Р.Я. та 

Марківа А.Б. 

2. Вчителям  Жирому Р.Я. та Марків А.Б. організувати у ліцеї 

фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу: 

2.1. Скласти календарний план спортивно-масових заходів.(до 07.09.20)  

2.2. Надавати допомогу вчителям-предметникам, вихователю гуртожитка та 

класним опікунам у проведенні фізкультурних хвилинок у 1-5 класах; 

активного відпочинок під час перерв; ранкової зарядки і години фізкультури 

в групі гуртожитку (протягом року). 

2.3. Організувати заходи щодо дотримання техніки безпеки на під час занять 

фізкультурою (протягом року). 

2.4. Організувати роботу фізоргів та надавати допомогу учнівському 

самоврядуванню у організації спортивно-оздоровчих заходів. (протягом 

року). 

2.5. Фізичні навантаження для учнів давати у відповідності до вимог для осіб, 

які за станом здоров`я віднесені до основної, підготовчої та спеціальної 

медичної груп. (протягом року). 

2.6.Розробити Положення про ліцейну спартакіаду з видів спорту(протягом 

вересня). 



2.7.Вести зведену таблицю результатів спартакіади, таблицю рекордів ліцею 

(протягом року). 

2.8.За участю фізоргів випускати стінгазети, фотостенди, фотомонтажі 

(протягом року). 

2.9. Проводити лекції, бесіди на теми: „Здоров`я – це щастя і його потрібно 

берегти з дитинства”, „Рух – основа життя і розвитку” тощо (протягом року). 

3.  Класним опікунам організувати активний відпочинок учнів під час 

перерв, роботу фізоргів щодо участі учнів класу у змаганнях (протягом року). 

4. Вихователю та помічникам вихователя гуртожитку організувати 

проведення ранкової зарядки, години фізкультури, пішохідних мандрівок в 

групі гуртожитку (протягом року). 

5.  Вчителям організувати проведення фізкультхвилинок під час уроків 

(протягом року). 

6.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з 

навчально-виховної роботи Зварчука Я.М. 

 

Директор ліцею      І.В. Доронюк  
Зварчук Я.М. 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 
 


