УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від ____________ № ____
м. Покровськ

Про стан розвитку фізичної культури і спорту в закладах загальної середньої освіти
Покровської міської ради Донецької області
Згідно Закону України від 24.12.1993 № 3809-XII «Про фізичну культуру і
спорт» (зі змінами), керуючись ст.ст.32,59,73 Закону України від 06.10.98 № 163-XIV
«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), на виконання рішень міської
ради від 23.11.2016 №7/24-17 «Про міську програму розвитку дитячого аматорського
(дворового) спорту в м.Покровськ на 2017-2021рр.», від 23.11.2016 №7/24-18 «Про
міську програму розвитку футболу в м. Покровськ на 2017-2021рр.», та від 22.12.2016
№7/27-9 «Про міську цільову програму розвитку фізичної культури і спорту у
м. Покровськ Донецької області на 2017-2021 роки», виконком міської ради,
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу освіти міської ради Голуб М.О. «Про стан
розвитку фізичної культури і спорту в закладах загальної середньої освіти
Покровської міської ради Донецької області» взяти до відома (додається).
2. Відділу освіти міської ради (Голуб) продовжити проведення фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах загальної середньої освіти,
активізувати роботу щодо залучення кількості здобувачів освіти до фізкультурнооздоровчих занять.
3. Координацію роботи за виконанням рішення покласти на відділ освіти міської
ради (Голуб), контроль - за покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Макарову С.Г.

Міський голова

Р.Требушкін

Довідка
про стан розвитку фізичної культури і спорту
в закладах загальної середньої освіти Покровської міської ради Донецької області
у 2020 році
Робота з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх
закладах міста була організована і проводилась відповідно до вимог законів України «Про
освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Цільової комплексної програми «Фізичне
виховання - здоров'я нації», Указу Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42/2016 «Про
Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року
«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», наказів та рішень колегії
Міністерства освіти і науки України, наказів відділу освіти.
Головними завданнями та критеріями ефективності фізичного виховання учнів в звітному
періоді були:
- знання і дотримання основ здорового способу життя;
- знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної
рухової діяльності і уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;
- знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і
нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;
- знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на
практиці;
- набуття стійких навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних
раціональних формах;
- організація дистанційного навчання з предмету фізична культура в умовах карантину
у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).
В загальноосвітніх закладах освіти міста предмет фізична культура викладають 38
фахівців, з них 16 педагогів мають стаж педагогічної роботи з фізичної культури і спорту
більше 15 років. Важливим фактором роботи вчителів є систематична робота над
підвищенням їх професійного рівня: це робота міського методичного об`єднання, щорічний
моніторинг проби Руф`є, щорічне оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді,
участь в обласному Web-марафоні «Спорт заради розвитку – нова концепція впровадження
та реалізації цілей сталого розвитку», міські майстер - класи для вчителів фізкультури з
модулів «Художня гімнастика», «Спортивні естафети», «Рухливі ігри», в обласному
фестивалі «Вчимося бути здоровими», міський та обласний етапи Всеукраїнського конкурсу
«Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»,
участь в проекті фонду Кличка «Посилка успіху», різноманітні онлайн-челенджі, участь у
Всеукраїнському проєкті «Healthy School, участь в обласному навчальному воркшопі «Спорт
заради розвитку», Всеукраїнському проєкті «Олімпійський екомодуль»
Заняття з фізичного виховання в 2020 році проводились згідно розкладу в усіх
загальноосвітніх закладах, в об'ємі 3-х годин на тиждень, та позакласної роботи. З 2019 року
згідно рішення методичного об`єднання вчителів фізичного виховання третій урок фізичної
культури проводиться за модулем «Футбол», кожний заклад освіти забезпечений 2
комплектами футбольної форми та необхідним футбольним інвентарем.

-

В 2020 р. в закладах освіти та на рівні міста було проведено спортивні заходи:
Дні здоров'я;
Всеукраїнський олімпійський урок та Олімпійський тиждень;
Спортивні свята «А нумо, хлопці!» «Ми – козачата!», «Тато, мама, я – спортивна
сім`я», «Ігри патріотів»;

-

Міські змагання з волейболу,
настільного тенісу, армреслінгу, «Олімпійське
лелеченя»;
Шкільні змагання з футболу;
Зустрічі та майстер – класи з кращими спортсменами м. Покровська;
Учні та педагоги шкіл приймали активну участь у Всеукраїнських, обласних та міських
спортивних заходах:
Обласний конкурс спортивної презентації «Веселі старти у нас в школі»
ЗОШ № 2,3,8,9,12,14,15,35,36,НВК №1,НВК №2
Всеукраїнський спортивно – масовий захід «Олімпійське лелеченя» (міський етап)
І місце – ЗОШ № 36
ІІ місце – ЗОШ №8
ІІІ місце – НВК №1
Обласний спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя» - онлайн-презентація
БПГ, ЗОШ №2,6,8,9,12,33,35
Обласний фестиваль «Вчимося бути здоровими»
ЗОШ №4, ЗОШ №8
Обласний Web- марафон «Спорт заради розвитку – нова концепція впровадження та
реалізації цілей сталого розвитку»
БПГ, ЗОШ №2,3,6,9,14,15,НВК №1, НВК №2
Всеукраїнський проєкт «Healthy School
ЗОШ №3, ЗОШ №2, ЗОШ№36, НВК №1
Проєкт фонду Кличка «Посилка успіху
ЗОШ №2,3,4,8,9,35,НВК №2
«Шкільна волейбольна ліга України- 2020» (міський етап)
Старший вік – 2002 р.н. і молодші (хлопці)
І місце – ЗОШ №8
ІІ місце – НВК №1
ІІІ місце – ЗОШ №12
Старший вік – 2002 р.н. і молодші (дівчата)
І місце – ЗОШ №2
ІІ місце – ЗОШ № 8
ІІІ місце – ЗОШ №9
Середній вік – 2005 р.н. і молодші (хлопці)
І місце – ЗОШ №8
ІІ місце – НВК №1
ІІІ місце – ЗОШ №3
Середній вік – 2005 р.н. і молодші (дівчата)
І місце – ЗОШ №8
ІІ місце – ЗОШ № 6
ІІІ місце – ЗОШ №2
Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з
елементами футболу - 2020» (міський етап)
І місце – Бабков Д.І. (ЗОШ №9) – учасник обласного етапу
ІІ місце – Сухомлінова Ю.В. (ЗОШ №15)
ІІІ місце – Сич О.В. (ЗОШ №2)

Міські змагання з тенісу настільного
Міський турнір з армреслінгу
ЗОШ №8,35,36
Участь в обласних спортивних онлайн-челенджах «Живи в русі, будь активним – це
сучасно,позитивно!», «Олімпійський день -2020», «Я починаю своє спортивне життя»,
«СПОРТ – МОЄ ПОКЛИКАННЯ», «Фейєрверк спортивних талантів Донеччини!»
В шкільних спортивних гуртках з видів спорту ( волейбол, футбол, шахи, легка атлетика,
стрілковий) займається 170 учнів.
В шкільних гуртках військового – патріотичного спрямування займається 100 учнів.
В шкільних гуртках спортивно - туристичного спрямування займається 15 учнів (гурток
«Пішохідний туризм», керівник Момот Д.І.)
Враховуючи вищезазначене, рекомендовано:
1. Постійно працювати над створенням на уроках і в позакласній діяльності умов, що сприяють
формуванню, укріпленню та збереженню фізичного та психічного здоров’я учнів засобами
фізичної культури і спорту ;
2.
З метою стимулювання інтересу учнів до фізичної культури продовжити практику
проведення спортивних змагань та челенджів з різних видів спорту як в очному, так і
онлайн-форматах, залучати якомога більше дітей до їх проведення.
3.
Активізувати просвітницьку роботу з батьками з питань фізичного розвитку дітей,
олімпійського руху та здорового способу життя шляхом виступів на батьківських зборах,
лекторіях, проведення сумісних спортивних змагань.
4.
Проводити роботу з талановитими учнями шляхом залучення їх до збірних команд
школи для участі у спортивних змаганнях
5.
Продовжити активізувати та удосконалювати позакласну роботу з учнями.

Начальник відділу освіти

Остапчук
0954333537

М.Голуб

