ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
«11» серпня 2017 року

м. Одеса

№ 281-ОД

Про підсумки обласної спартакіади учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у
2016 - 2017 навчальному році

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації від 31.08.2016 р. № 242-ОД «Про проведення обласної спартакіади
учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році» та
від 20.01.2017 р. № 11-ОД «Про затвердження заходів про проведення обласної
спартакіади

учнів

загальноосвітніх

навчальних

закладів

у

2016-2017

навчальному році» проведена обласна спартакіада серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів з 17 видів спорту.
У міських та районних змаганнях взяли участь 4 791 команди (44 435 учнів), в
обласних зональних та фінальних змаганнях з 17 видів спорту 504 команди
(7042 учня).
У І групі призерами спартакіади стали команди:
І місце - Відділ освіти Малиновського району департаменту освіти та науки
Одеської міської ради;
I

місце - Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

II

місце - управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики

Южненської міської ради;

Відділ освіти Білгород-Дністровської міської ради
III місце - відділ освіти Ізмаїльської міської ради.
У II групі призерами спартакіади стали команди:
I

місце - відділ освіти Овідіопсльської райдержадміністрації;

II

місце - відділ освіти Роздільвянської райдержадміністрації;

III

місце - управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Саратської

райдержадміністрації.
У III групі призерами спартакіади стали команди:
I

місце - відділ освіти, культури і туризму Великомихайлівської селищної

ради;
II

місце - відділ освіти, культури та молодіжної політики Окнянської

Райдержадміністрації;
III

місце - відділ освіти Лиманської райдержадміністрації.

Високий рівень підготовки продемонстрували команди територіального відділу
освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської
ради, відділи освіти Чорноморської міської ради, Овідіопольського та
Великомихайлівського районів.
З метою активізації роботи щодо проведення учнівських спартакіад в містах та
районах області, залучення дітей до занять спортом, пропаганди здорового
способу життя
НАКАЗУЮ:
1.

Затвердити підсумки обласної спартакіади учнів загальноосвітніх

навчальних закладів області 2016-2017 навчального року, підготовлені
головною суддівською колегією (додається).
2.

Нагородити кубками та дипломами Департаменту освіти і науки

облдержадміністрації відділи (управління) освіти районних державних
адміністрацій та міських рад за організацію фізкультурно - масової роботи у
закладах освіти районів та міст області та підготовку команд до обласної
спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів:
І

група міст області та районів м. Одеса:

І

місце - відділ освіти Малиновського району департаменту освіти та науки

Одеської міської ради;
Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області;
II

місце - управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики

Южненської міської ради;
Відділ освіти Білгород-Дністровської міської ради
III

місце - від діл освіти Ізмаїльської міської ради.

II

група районів області

I

місце - відділ освіти Овідіопольської райдержадміністрації;

II

місце - відділ освіти Роздільнянської райдержадміністрації;

III

місце - управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Саратської

райдержадміністрації.
III

група районів області

I

місце - відділ освіти, культури і туризму Великомихайлівської селищної

ради;
II

місце - відділ освіти, культури та молодіжної політики Окнянської

райдержадміністрації
III

місце - відділ освіти Лиманської райдержадміністрації.
Департаменту освіти та науки

3.

Одеської міської ради, начальникам відділів (управлінь) освіти районних
державних адміністрацій та міських рад проаналізувати підсумки та вжити
заходів щодо покращення позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи у
загальноосвітніх навчальних закладах, активізації проведення спартакіад в
містах та районах області.
4.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Затверджено
наказом Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від
11.08.2017 №281/ОД

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
Обласної спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
І групи
Команди міст та районів

Малиновський район м. Одеса
м. Чорноморськ
м. Білгород-Дністровський
м. Южне
м. Ізмаїл
Приморський район м. Одеса
м. Теплодар
Суворовський район м. Одеса
Київський район м. Одеса
м. Біляївка

Директор Департаменту

Сума очок

Загальне місце

17
17
21
21
23
32
46
55
63
77

І
І
II
II
III
6
7
8
9
10

О.А.Лончак

Затверджено
наказом Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від
11.08.2017 №281/ОД

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
Обласної спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
II групи

Команди районів

Овідіопольський
Роздільнянський
Саратський
Белградський
Татарбунарський
Б-Дністровський
Ренійський
Ізмаїльський
Тарутинський
Біляївський
Кілійський
Арцизький

Директор Департаменту

Сума очок

Загальне місце

І
II
III
4
5
6
7
8
9
10
11
12

19
22
23
24
25
43
44
46
49
62
65
74

О.А.Лончак

Затверджено
наказом Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від
11.08.2017 №281/ОД

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
обласної спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
III групи

Команди районів

Великомихайлівський
Окнянський
Лиманський
Березівський
Іванівський
Любашівський
Ширяївський
Захарівський
Миколаївський
Кодимський
Балтський
Ананьївський
Подільський
Савранський

Директор Департаменту

Сума очок

Загальне місце

І
II
III
4
5-6
5-6
7
8
9
10
11-12
11-12
13
14

17
21
23
42
44
44
49
53
54
59
65
65
74
99

О.А.Лончак

