
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

19.09.2019                                                                                                      № 147 

 

 

Про організацію та проведення  

тижня фізичної культури та спорту 

  

Згідно з річним планом, з метою пропаганди здорового способу життя, 

формування у дітей та учнівської молоді фізичного та морального здоров’я 

шляхом залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та 

спортом, проведення заходів фізкультурно-спортивного напряму  

 

НАКАЗУЮ: 

1.  Провести тиждень фізичної культури та спорту з 23.09.2019 по 27.09.2019.  

2. Затвердити план заходів тижня фізичної культури та спорту (додаток 1).     

До 20.09.2019 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г: 

3.1. Забезпечити проведення тижня фізичної культури та спорту з 23 вересня 

2019 року по  27 вересня 2019 року. 

3.2. Підвести підсумки тижня фізичної культури та спорту і оформити заходи 

для висвітлення на veb-сайті.    

  До 04.10.2019                                                                                                        

4. Учителям фізичної культури Сердюк Т.С. та Таратушці О.О. якісно 

підготувати заплановані заходи та  своєчасно їх  провести.  

5. Покласти відповідальність за якісне проведення всіх заходів та 

забезпечення безпеки життєдіяльності учнів під час їх проведення на 

вчителів фізичної культури Сердюк Т.С. та Таратушку О.О. 
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6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора  

з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г.  

 

 

 

Директор                                                О.А. Хованова        

 

 

 
 

Гриненко В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом від   19.09.2019  № 147 ознайомлені: 

Гриненко В.Г. 

Сердюк Т.С. 

Таратушка О.О.
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                                                                                  Додаток  
                                                                                                                   до наказу Комунального закладу 

                                                                                                                   «Богодухівська спеціальна школа»  

                                                                                                                    Харківської обласної ради 

                                                                                                                    19.09.2019  № 147 

 

 

План заходів  

тижня фізичної культури та спорту 

 

№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Місце 

проведення 

Учасники 

1 23.09.2019 Відкриття тижня фізичної 

культури. Інформаційна 

сторінка «Олімпійські 

цікавинки», ребуси, 

конкурси, газети «Вчись бути 

здоровим». 

Вестибюль  

 

1-10 класи 

2 24.09.2019 Веселі перерви: спортивна 

гра «Світлофор».  
Проведення відкритого 

уроку: «Спорт і фізичне 

виховання – утвердження 

здорового способу життя» 

Спортивна 

зала, кімната 

ЛФК 

7-10 класи 

6-б клас 

3 25.09.2019 Турнір з настільного тенісу, 

шахи. 

Спортивна 

кімната 

7- 8 класи 

4 26.09.2019 Спортивний конкурс 

«Найсильніший» 

День туризму 

Тринажерна 

зала 

Спортивний 

майданчик 

5-6 класи 

 

Учні закладу 

5 27.09.2019 Спортивний конкурс «Веселі 

старти».  

Підведення підсумків тижня. 

Спортивна 

зала 

1-3 класи 

 

Відповідальний за проведення тижня: Таратушка О.О., Сердюк Т.С. 

 

 
 


