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Про організацію та проведення районних 

змагань шкільних ліг з видів  спорту серед 

учнів закладів загальної середньої освіти 

Індустріального району у 2021/2022 

навчальному році 

 

 

          На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова                              

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», схваленої Указом 

Президента України від 09 лютого 2016 року №42/2016, Міської комплексної 

цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту  м. Харкова на  

2017-2025 роки, Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності  

та іміджевих проектів на 2017-2025 роки, спільного наказу Департаменту  

у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради та Департаменту освіти 

Харківської міської ради від 30.12.2016 №93/329 «Про організацію та проведення 

спортивних турнірів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Харкова «Харківські спортивні шкільні ліги», Стратегії розвитку «Харківські 

спортивні шкільні ліги»,  керуючись Положенням про проведення змагань 

Харківських  спортивних шкільних ліг з видів спорту серед школярів закладів 

загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році під гаслом «Від команди 

школи – до команди майстрів», з метою подальшого розвитку фізичної культури              

і спорту, формування у молоді свідомої мотивації до здорового способу життя                

та популяризації видів спорту, якісної організації участі у змаганнях шкільних ліг 

з видів спорту серед школярів закладів загальної середньої освіти Індустріального  

району, залучення дітей та підлітків до занять фізичною культурою та спортом 

 

НАКАЗУЮ: 
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1. Методисту ЛКТО Управління освіти Борщ М.В.: 

1.1. Організувати проведення змагань шкільних ліг з видів спорту серед учнів 

закладів загальної середньої освіти Індустріального району відповідно   

до  Положення  про проведення змагань Харківських спортивних  шкільних ліг  

з видів спорту серед школярів закладів загальної середньої освіти                                           

у 2021/2022 навчальному році під гаслом «Від команди школи – до команди 

майстрів». 

Упродовж  2021/2022  навчального року 

1.2. Організувати участь збірних команд закладів загальної середньої освіти  

у фінальних міських змаганнях серед команд закладів загальної середньої  

освіти – переможців районних змагань (згідно з календарем). 

Упродовж  2021/2022  навчального року 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Індустріального району: 

2.1. Організувати підготовку учнів закладів загальної середньої освіти 

до участі у змаганнях шкільних ліг з видів спорту серед школярів закладів 

загальної середньої освіти. 

Упродовж  2021/2022  навчального року 

2.2. Проводити змагання шкільних ліг з видів спорту відповідно до правил 

змагань з видів спорту, затверджених відповідними спортивними федераціями. 

Упродовж  2021/2022  навчального року 

2.3. Забезпечити участь збірних команд закладів загальної середньої освіти  

у районному, міському етапах шкільних ліг з видів спорту серед учнів закладів 

загальної середньої освіти. 

Упродовж  2021/2022  навчального року 

2.4. Забезпечити проведення медичного огляду учнів, оформлення заявок  

на участь у змаганнях. 

Упродовж  2021/2022  навчального року 

2.5. Призначити відповідальних за збереження життя та здоров`я учасників 

змагань під час проїзду до місця змагань і в зворотному напрямку, а також під час 

проведення змагань. 

Упродовж  2021/2022  навчального року 

 

2.6. Організувати проведення з учасниками змагань цільових інструктажів  

з безпеки життєдіяльності та бесід із запобігання усім видам дитячого 

травматизму з учнями, зробити записи про їх проведення у відповідних журналах 

з техніки безпеки. 

Упродовж  2021/2022  навчального року 

    

3. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на сайті Управління освіти. 

До 01.12.2021 
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4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти  О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади П.І.Б. Підпис  Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

  

2. Головний спеціаліст  Управління освіти Паламар Д.Л. 

 

  

3. Методист ЛКТО  Управління освіти Борщ М.В. 

 

  

 

 

Борщ                           Грицун 

 

 

 

 

 

 


