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РІШЕННЯ № 5
КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

9 листопада 2018 року        Протокол № 3

 Про хід виконання п.2. 
 рішення № 4 колегії 
 від 20.12.2017 року  
«Про стан викладання предмету
«Фізична культура»  та проведення
спортивно-масової роботи в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти»

           Заслухавши та обговоривши інформацію про стан викладання предмету
«Фізична  культура»   та проведення  спортивно-масової  роботи  в  закладах
професійної  (професійно-технічної)  освіти  колегія  відзначає,  що  закладами
професійної  (професійно-технічної)  освіти  ведеться  відповідна  робота,  яка
спрямована  на  всебічний  розвиток  фізичних  і  духовних  сил  майбутніх
молодих робітників, їх підготовку до трудової діяльності. Фізичне виховання
має  професійно-прикладну  спрямованість,  удосконалює  фізичні,  вольові  та
інші якості, які необхідні для успішного освоєння обраної професії.
             Фізичне  виховання  учнів   здійснюється   безпосередньо  через
викладання  предмету  «Фізична  культура»   та  через  позаурочну  виховну
роботу.  Учні   професійних  (професійно-технічних)  навчальних  закладів
беруть  активну  участь  у  Всеукраїнських,  обласних,  районних  змаганнях  з
різних  видів  спорту. Проведені   заходи  сприяють  розвитку  фізичного,
психічного та духовного здоров’я.          
         Враховуючи важливість та необхідність виховання та формування  в
молодого  покоління  стійкої  мотивації    щодо  збереження  свого  здоров’я,
фізичного розвитку та фізичної підготовки, використання засобів фізичного
виховання в організації здорового способу життя учнів в подальшому, 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
 
1.   Інформацію  про  стан  викладання   предмету  «Фізична  культура»   та
проведення  спортивно-масової  роботи  в  закладах  професійної  (професійно-
технічної) освіти взяти до відома та  визнати діяльність  закладів професійно-
технічної  освіти   щодо  викладання  предмету  «Фізична  культура»  та
проведення спортивно-масової роботи на задовільному рівні. 



2.     Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти області:
2.1.  Продовжувати здійснювати фізичне виховання учнів через різні  форми
пізнавчальної роботи.

                                                     Постійно
 2.2.  Контролювати  стан викладання фізичної культури в  закладах
професійної (професійно-технічної) освіти.

Постійно
2.3.  За  потребою  учнів  розширювати  та  оновлювати  мережу  спортивних
гуртків та секцій  у  закладах освіти.

                                          Постійно
 2.4.  Сприяти  участі  учнівської  молоді  у  ліцейних,  міських,  обласних  та
всеукраїнських спортивних змаганнях та конкурсах.

                                              Постійно
 2.5. Забезпечити створення належних умов для навчання фізичній культурі у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Постійно
2.6.  Контролювати  дотримання  правил  техніки  безпеки   на  уроках
фізкультури,  вести  облік  інструктажів,  поновлювати  інструкції,  вчасно
повідомляти про факти травмування учнів на уроках та позакласних заходах.

Постійно

 3.  Науково-методичному центру професійно-технічної освіти та підвищення
кваліфікації  інженерно-педагогічних  працівників  у  Хмельницькій  області
( директор Шевчук Л.І.):
  3.1. Здійснювати щорічний аналіз організації фізичного виховання учнівської
молоді,  стану  викладання  предмета  «Фізична  культура»,  роботи  гуртків  та
секцій спортивного спрямування.

Постійно
3.2. З  метою  популяризації  фізичної  культури  вивчати,  узагальнювати  та
поширювати передовий педагогічний досвід ПТНЗ області.

Постійно
3.3.  Сприяти  розробці  та  впровадженню  авторських,  експериментальних
програм з питань фізичного виховання учнівської молоді.

                        Постійно

 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора
-  начальника  управління  професійної  освіти  та  ресурсного  забезпечення
Департаменту освіти і науки  Хмельницької обласної державної адміністрації
А. Харчук 

Голова колегії                                                                                        О.Фасоля


