ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
«08» листопада 2017 року

Одеса

№ 351/ОД

Про проведення огляду-конкурсу на кращу
організацію спортивної роботи серед
дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
спортивно-оздоровчих центрів та відділень
з видів спорту системи освіти на 2017-2020
роки
Відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий
стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23.04.2012
№ 491, зареєстрованого Міністерством юстиції України
від 15.05.2012 № 754/21067, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 29 грудня 2014 р. № 1531 «Про проведення
Всеукраїнського огляду- конкурсу на кращий стан фізичного виховання в
загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти», комплексної програми
«Освіта Одещини на 2015-2018 роки», затвердженою Одеською обласною
радою від 23.12.2014 №1261-VI, з метою активізації фізкультурно-масової
роботи в усіх ланках системи фізичного виховання, масового спорту і спорту
вищих досягнень, підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в
дитячо-юнацьких

спортивних

школах,

спортивно-оздоровчих

центрах,

залучення учнівської молоді до занять спортом, підвищення якості відбору

перспективних спортсменів, створення умов для розвитку індивідуальних
здібностей спортсменів, досягнення
високих результатів у спорті та підготовку резерву до збірних команд області
і України
НАКАЗУЮ:
1. Одеській обласній СДЮСШОР проводити щорічно з 01 січня по 31 грудня
огляд-конкурс на кращу організацію спортивної роботи серед дитячоюнацьких спортивних шкіл і спортивно-оздоровчих центрів, відділень з
видів спорту системи освіти.
2. В.о. директора Одеської обласної СДЮСШОР (Мельников А.В.) довести
наказ до відома районних, міських відділів (управлінь) освіти, об’єднаних
територіальних громад ДЮСШ і СОЦ, щорічно підводити підсумки
роботи.
3. Директорам ДЮСШ і СОЦ до 01 січня наступного року надати результати
спортивних досягнень за поточний рік в Одеську обласну СДЮСШОР (на
адресу:

65058,

м.

Одеса,

проспект

Шевченка,

31а

е-таі1:оЬІ8Ііко1а@икг.пе1).
4. Відділу

загальної

середньої

та

позашкільної

освіти

управління

нормативності та якості освіти (Коваль І.А.) здійснити контроль за
організацію проведення огляду-конкурсу на кращу спортивну роботу серед
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивно-оздоровчих центрів та
відділень з видів спорту системи освіти на 2017-2020 роки.
5.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

