
 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Н А К А З 

 

05.11.2018  р.                                  м. Покров                                            № 446 

 

Про проведення І (міського) етапу  

Всеукраїнського огляду-конкурсу  

на кращий стан фізичного виховання  

у номінації «Кращі загальноосвітні  

навчальні заклади» 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс  на 

кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти 

України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України від 23.04.2012 № 491, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15.05.2012 №754/21067, наказу Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації від 19.10.2018 № 555/0/212-18 «Про 

проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий 

стан фізичного виховання у номінації «Кращі загальноосвітні навчальні 

заклади»» та з метою підвищення якості освітнього процесу, стимулювання 

педагогічних колективів для творчої роботи з фізичного виховання, 

популяризації здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести міський етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий 

стан фізичного виховання у номінації «Кращі загальноосвітні навчальні 

заклади». 

05.11.2018 -28.12.2018 

2. Затвердити склад організаційного комітету І (міського) етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у 

номінації «Кращі загальноосвітні навчальні заклади» (додається). 

3. Затвердити склад журі І (міського) етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий стан фізичного виховання у номінації «Кращі 

загальноосвітні навчальні заклади» (додається). 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти міста подати до 

управління освіти: 



-  заявку для участі у І етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання у номінації «Кращі загальноосвітні 

навчальні заклади» (додаток 1); 

-         інформаційний лист закладу освіти за формою (додаток 2); 

-    фотоілюстрації, відеоматеріали (фрагментарний показ 

фізкультурно-оздоровчої роботи, яка проводиться в освітньому закладі). 

 До 28.12.2018 

5. Журі  міського етапу Конкурсу: 

5.1. Забезпечити перевірку і об’єктивність оцінювання  матеріалів, 

наданих на огляд-конкурс закладами загальної середньої освіти міста. 

До 01.03.2019 

5.2.  Визначити  переможців та призерів міського етапу Конкурсу.  

До 01.03. 2019 

5.3. Подати заявку на переможців та необхідні матеріали для участі у 

ІІ (обласному) етапі Конкурсу до комунального закладу вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної 

ради». 

До 01.03.2019 

6. Організаційному комітету міського етапу Конкурсу: 

6.1. Узагальнити результати І (міського) етапу Конкурсу наказом 

управління освіти. 

01.03.2019 

6.2. Нагородити  переможців та лауреатів І етапу Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у номінації «Кращі 

загальноосвітні навчальні заклади».  

6.3. Оприлюднити результати Конкурсу на офіційних сайтах 

управління освіти. 

01.03.2019 

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти виконавчого комітету Покровської міської 

ради Філіпову Т.Ю., контроль залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління освіти                           Г.А.Цупрова 

 

З наказом ознайомлена: _____________Т.Ю.Філіпова 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  управління освіти  

 05.11.2018 № 446 

 

Склад  

організаційного комітету І (міського) етапу  

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у 

номінації «Кращі загальноосвітні навчальні заклади» 

 

Філіпова Тетяна Юріївна                  - заступник начальника управління освіти 

виконавчого комітету Покровської 

міської ради, голова оргкомітету 

 

Столяр Артем Андрійович          - в.о. начальна відділу молоді та спорту 

виконавчого комітету Покровської 

міської ради 

 

Гродецька Людмила Олександрівна - методист інформаційно-методичного 

центру управління освіти виконавчого 

комітету Покровської міської ради 

 

Бакієва Ірина Володимирівна              - директор комунального позашкільного 

навчального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа ім. Дані Дідіка             

м.Покров  Дніпропетровської  області» 

 

 

 

Заступник начальника  

управління освіти виконавчого  

комітету Покровської  міської ради               Т.Ю.Філіпова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  управління освіти  

05.11.2018  № 446 

 

Склад  

журі І (міського) етапу  

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у 

номінації «Кращі загальноосвітні навчальні заклади» 

 

 

Охота Ігор Миколайович                        - методист інформаційно-методичного 

центру управління освіти виконавчого 

комітету Покровської міської ради, 

голова журі 

 

Калінін Іван Сергійович                   - в.о. головного спеціаліста  відділу 

молоді та спорту виконавчого 

комітету Покровської міської ради 

 

Бакієва Ірина Володимирівна           - директор комунального позашкільного 

навчального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа ім. Дані Дідіка             

м.Покров  Дніпропетровської  області» 

 

Якимова Ніна Леонідівна                      - директор комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок 

творчості дітей та юнацтва м.Покров 

Дніпропетровської області» 

 

Токмань Наталія Валеріївна - старший тренер-викладач відділення 

спортивної акробатики комунального 

позашкільного навчального закладу 

«Будинок творчості дітей та юнацтва 

м.Покров Дніпропетровської області» 

 

Саганець Ірина Миколаївна - заступник директора з навчально-

виховної роботи комунального 

позашкільного навчального закладу 

«Будинок творчості дітей та юнацтва 

м.Покров Дніпропетровської області» 

 

 

Заступник начальника  

управління освіти виконавчого  

комітету Покровської  міської ради               Т.Ю.Філіпова 
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