ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
“ 05” жовтня 2017 р.

м. Одеса

№ 327/ОД

Про обласний огляд-конкурс
на кращий стан фізичного виховання
в дошкільних навчальних закладах Одеської області
у 2017 – 2018 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017
№1125 „Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан
фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах України” з метою
підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання педагогічних
колективів до творчої роботи з фізичного виховання, пропаганди здорового
способу життя серед дітей дошкільного віку, поширення та впровадження
кращого педагогічного досвіду роботи з фізичного виховання в дошкільних
навчальних закладах

Н А К А З У Ю:
1. Одеському обласному відділенню з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України (Плєвако А.І.) забезпечити проведення ІІ
туру огляду-конкурсу (далі Конкурс) на кращий стан фізичного виховання в
дошкільних навчальних закладах Одеської області та підведення його підсумків.

1.2. Затвердити умови проведення, склад оргкомітету та журі обласного
огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних
закладах області (додатки 1-3).
1.3. Забезпечити участь переможців ІІ туру у Всеукраїнському фіналі
Конкурсу.
2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій та міських рад,
об’єднаних територіальних громад:
2.1. Провести І тур Конкурсу у номінаціях: сільські, міські дошкільні
навчальні заклади та дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу.
2.2. Надати матеріали переможців І туру до 01 березня 2018 року в
обласний оргкомітет для подальшої участі в Конкурсі.
2.3 Забезпечити участь районних (міських) методичних кабінетів в
організації та проведенні зазначеного заходу.
3. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління
нормативності та якості освіти (І.А. Коваль) надати організаційну допомогу у
проведенні ІІ туру огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в
дошкільних навчальних закладах Одеської області.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак
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Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від “ 05 ” жовтня 2017 р.№ 327/ОД

СКЛАД
організаційного комітету
Голова організаційного комітету - Плєвако А.І., начальник Одеського обласного
відділення з фізичного виховання та спорту;
Секретар – Донець І.О., головний спеціаліст організаційного відділу Одеського
обласного управління з фізичного виховання та спорту.
Георгієв О.І. – начальник навчально-спортивного відділу Одеського обласного
управління з фізичного виховання та спорту.

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти

І.А.Коваль
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Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від “ 05 ” жовтня 2017 р.№ 327/ОД

Журі
обласного огляду-конкурсу
на кращий стан фізичного виховання
в дошкільних навчальних закладах Одеської області
у 2017 – 2018 навчальному році
Голова журі – Кирпач О.Л., заступник начальника Одеського обласного
відділення з фізичного виховання та спорту.

Члени журі:
Карс О.М. – головний спеціаліст відділу дошкільної, корекційної освіти та
соціальної роботи управління нормативності та якості освіти Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації;
Мельніков А.В. – директор обласної СДЮШОР;
Нікітенко Р.І. – завідуюча лабораторією творчого розвитку особистості кафедри
педагогіки та психології Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів;
Тулунжи О.П. – провідний спеціаліст Одеського обласного управління з
фізичного виховання та спорту.
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Додаток 3
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від “ 05 ” жовтня 2017 р.№ 327/ОД

Умови
проведення обласного огляду-конкурсу на кращий стан
фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах
Одеської області.
Загальні положення
Обласний огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в
навчальних закладах Одеської області спрямований на активізацію роботи з
фізичного виховання, пропаганду здорового способу життя серед усіх учасників
навчально-виховного процесу, стимулювання педагогічних колективів
навчальних закладів до творчої діяльності.
Мета огляду-конкурсу
Головною метою огляду-конкурсу є піднесення ролі фізичного виховання
та пропагування засад здорового способу життя серед дітей дошкільного віку.
Завдання огляду- конкурсу
Виявлення стану фізичного виховання в навчальних закладах області.
Пошук сучасних ефективних форм і методів організації процесу фізичного
виховання, орієнтованих на розвиток особистості.
Пропагування досвіду роботи з фізичного виховання кращих фахівців
фізичного виховання та кращих навчальних закладів.
Визначення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади,
як засновників навчальних закладів, щодо їх фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення.
Керівництво огляд-конкурсом
Організаційне керівництво оглядом-конкурсом здійснює обласний
оргкомітет. Призерів і переможців конкурсу визначає журі.
У районах (містах) огляди-конкурси проводять відповідно районі (міські)
оргкомітети і журі, до складу яких входять працівники районних (міських)
відділів (управлінь) освіти районних (міських) державних адміністрацій,
об’єднаних територіальних громад, досвідчені вчителі, представники
професійних та творчих спілок.
Порядок проведення огляду-конкурсу
Огляд-конкурс проводиться щорічно в два тури:
І тур – керівництво навчального закладу до 01 лютого надсилає в районний
(міський) оргкомітет заявку з відповідними матеріалами** для участі в оглядіконкурсі. Оргкомітет і журі визначають переможців (по одному в кожній
номінації) і до 01 березня надсилає матеріали в обласний оргкомітет (Одеського
обласного відділення з фізичного виховання та спорту).
ІІ тур – члени обласного оргкомітету і журі визначають переможців (по
одному в кожній номінації) і до 01 червня надсилають матеріали до
Всеукраїнського оргкомітету.
Оргкомітети і журі всіх рівнів мають право перевірки достовірності
інформації, наданої навчальними закладами.
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Учасники огляду-конкурсу
Огляд-конкурс проводиться в трьох номінаціях:
- сільські дошкільні навчальні заклади;
- міські дошкільні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу.
Перелік матеріалів , що надсилаються на огляд-конкурс
Заявка навчального закладу на участь в огляді-конкурсі.
Подання районного (міського) відділу освіти.
Описовий звіт про стан фізичного виховання в навчальному закладі.
Відеозапис фрагментів трьох масових заходів з анотацією (змагання, Дні
здоров”я, семінарів, тощо).
Інформаційний лист навчального закладу.
Система оцінювання
Описовий звіт* про стан фізичного виховання в навчальному
закладі – 12 балів.
Відеозапис – 12 балів.
Оформлення та зовнішній вигляд матеріалів, які подаються на конкурс – 6 балів.
Переможці визначаються по найбільшій сумі набраних балів.
Нагородження переможців
Навчальні заклади, які посіли 1, 2, 3 місця у огляді-конкурсі в кожній
номінації, нагороджуються дипломами відповідних ступенів Департаменту
освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.
Керівники і вчителі з фізичного виховання навчальних закладів, які посіли
призові місця нагороджуються почесними грамотами Департаменту освіти і
науки Одеської обласної державної адміністрації.
*Схема описового звіту
1. Навчальна робота
1.1 Нормативно-правові документи, програми, якими керується педагогічний
колектив навчального закладу з організації фізичного виховання.
1.2 Створення адміністрацією навчального закладу умов для якісного
проведення уроків (занять) фізичної культури (розклад уроків).
1.3 Наявність комп`ютерної бази даних фізичної підготовленості учнів і
вихованців навчального закладу.
1.4 Впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних підходів.
1.5 Якість рівня навчальних досягнень учнів з предмета фізична культура.
1.6 Робота з навчання дітей плаванню:
- % дітей, які не вміють плавати;
- % дітей, які обучені плаванню за звітний період.
2. Методична робота
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2.1 Наявність методичного кабінету в навчальному закладі (дати перелік
матеріалів).
2.2 Робота методичного об`єднання фахівців з фізичної культури в навчальному
закладі.
2.3 Участь у роботі районних (міських) методичних об`єднань, семінарах,
конференціях з питань фізичного виховання дітей та учнівської молоді.
2.4 Участь у підготовці програм (авторських, регіональних), розробці
методичних матеріалів з питань фізичного виховання дітей та учнівської
молоді.
3. Фізкультурно-масова робота
3.1. % учнів, які займаються в спортивних секціях.
3.2. Проведення обов’язкових змагань навчального закладу.
3.2.1. % учнів, які взяли участь в обов’язкових спортивних змаганнях
навчального закладу.
4. Фізкультурно-оздоровча робота
4.1.Наявність груп оздоровчої спрямованості в навчальному закладі; % учнів, які
займаються в цих групах.
4.2.Кількість проведених „Днів здоров'я”; % учнів які взяли участь в цих
заходах.
4.3.Кількість проведених туристських походів; % учнів, які взяли в них участь.
4.4.Організація роботи з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної
медичної групи:
- % учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;
- % учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, що
відвідують заняття з фізичної культури.
4.5 Проведення оздоровчих заходів в режимі навчального дня.
4.6 Заходи по запобіганню травматизму на уроках фізичної культури та під час
проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи: % випадків
травматизму, отриманих під час уроків (занять) фізичної культури та під час
проведення позаурочної роботи з фізичного виховання.
4.7.Рівень захворюваності в навчальному закладі (за звітний період ):
- % випадків застудних захворювань;
- % випадків інфекційних захворювань;
- % травматичних випадків.
4.8.Робота по оздоровленню дітей за звітній період.
5. Пропагандистка та агітаційна робота
5.1.Наявність інструктивних, інформаційних фотостендів в
навчальному
закладі.
5.2.Наявність музею (кабінету) спортивної спрямованості в навчальному закладі
(дати коротку інформацію про його діяльність).
5.3.Проведення спортивних вечорів, зустрічей з відомими спортсменами,
спортивних КВК тощо.
5.4.Пропагандистка робота серед батьків.

6. Підвищення кваліфікацій педагогічних кадрів
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6.1.Форми підвищення кваліфікацій, якими користуються фахівці навчального
закладу.
6.2.Які установи займаються підвищенням кваліфікацій фахівців фізичного
виховання навчального закладу.
6.3.Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання фахівців фізичного виховання
навчального закладу.
7. Фінансово-господарська діяльність
7.1.Відповідність спортивної бази дитячому контингенту навчального закладу.
7.2.Спортивна база навчального закладу (дати коротку характеристику).
7.3.Стан спортивної бази (за допомогою яких структур, окремих людей
спортивна база готується до навчального року).
7.4.Забезпеченість навчального закладу спортивним інвентарем і обладнанням.
7.5.Асигнування на поліпшення матеріально-спортивної бази навчального
закладу (бюджет, спонсорська допомога, з аренди приміщень тощо).
7.6.Співпраця навчальних закладів по використанню спортивних баз для занять
фізичною культурою і спортом.
8. Медичний контроль
8.1.Проведення медичних оглядів учнівського контингенту навчального закладу
(строки проведення, контингент, який підлягає поглибленому обстеженню).
8.2.Наявність медичних працівників в навчальному закладі.
8.3.Наявність медичного кабінету в навчальному закладі.
8.4.Контроль з боку медичних працівників за дотриманням санітарно-гігієнічних
вимог на спортивних базах, навантаженням на учнів під час уроків (занять)
фізичної культури.
9. Контроль за фізичним вихованням в навчальному закладі
9.1.Наявність розділу „Фізичне виховання” в річному плані роботи навчального
закладу.
9.2. Облік відвідування уроків (занять) фізичної культури та позаурочних
спортивно-масових заходів адміністрацією навчального закладу.
9.3.Проведення нарад, педрад з питань фізичного виховання (кількість, теми).
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**Зведений протокол
обласного огляд-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних
закладах Одеської області.
№ Навчальний заклад
Загальна сума
Місце
п/п
балів
Голова журі
Заява
Прошу допустити ___________________________________________________
(назва навчального закладу )
до участі у районному (міському) огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в
навчальних закладах Одеської області.
Директор навчального
закладу
____________________________/__________/
М.П.
„____” _____________ 20__ рік.
Звіт
про проведення 1 туру Всеукраїнського огляду-конкурсу
на кращий стан фізичного виховання в начальних закладах
(район, місто)
Кількість навчальних
Взяли участь у І етапі
Примітка
закладів
конкурсу
ДНЗ
ЗОШ
Завідуючий відділом освіти
Інформаційний лист
___________________________________________________________________________________
____
(назва навчального закладу)
1. Кількість класів (груп) _____________________
2. Кількість учнів: всьго _____________________
3. Робота з навчання плаванню:
К-сть дітей
К-сть дітей, шо не
всього
вміють плавати
4. Фізкультурно-масова робота:
К-сть дітей
К-сть дітей, які
всього
займаються у
спортивних
секціях

%

К-сть дітей , які обучені
плакванню за звітний період

%

% дітей, які зай- К-сть дітей, які % дітей, які займаються у
займаються в по- маються в позаспортивних
зашкільних
шкільних
секціях
спор-тивних
спортивних
установах
установах
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5. Групи оздоровчої спрямованості:
К-сть груп оздоровчої
К-сть учнів
спрямованості в
всього
навчальному закладі

6. Проведено:
Захід

К-сть учнів, що займаються в групах
оздоровчої
спрямованості

% учнів, що займаються в групах
оздоровчої
спрямованості

Проведено Всього К-сть учнів, % учнів,
(кількість) учнів взяли участь
взяли
у заході
участь у
заході

Дні здоров’я
Туристські
походи
Всього:
7. Організація роботи з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної
групи:
К-сть К-сть учнів, % учнів,
К-сть учнів, % учнів, віднеучнів від-несених відне-сених від-несених за сених за станом
всього за ста-ном за станом
ста-ном
здоров’я до
здоров’я до здоров’я до
здоров’я до спец-медгрупи,
спецмедгру спецмедгру спецмедгрупи, які відвідують
пи
пи
які відвідують спеці-альні
спеціальні
заняття
заняття
8. К-сть випадків травматизму, отриманих під час уроків (занять фізичної культури та
під час проведення позаурочної роботи з фізичного виховання_________________.
9. Рівень захворюваності:
Види захворювань
Застудні захворювання
Інфекційні захворювання
Травматичні випадки
10. Оздоровлення учнів:
К-сть дітей
К-сть дітей, які були
всього
оздоровлени за звітний
період

%

% дітей, які були
оздоровлени за
звітний період
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