
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

01.09.2022                                  №265-од 
 

Про проведення  

уроків фізкультури  

у 1 -11 класах 
 

 Згідно, листа Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2021 р. № 

1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному 

році»., при складанні календарного планування на навчальний рік враховуючи 

місцеві кліматичні умови, матеріальну базу, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Здійснити медичній сестрі Козлан Лілії Олександрівні розподіл учнів на 

групи для занять на уроках фізичної культури на підставі довідок про стан 

здоров’я. Учні, які не пройшли медичне обстеження уроках фізичної культури 

не допускаються, про що повинні бути поінформовані їхні батьки. 

2. Оформити Листок здоров’я класоводам 1-4-х класів Клим Л.М., Петрищук 

Є.В., Радченко Г.П., Старух С.Г., Луканюк О.С., Двойних Г.В., Ткачук С.С., 

Пріц І.Г., Тарновецька Р.Г.,  Горюк О.Д.; класним керівникам 5-11 класів 

Підопригорі О.В., Кудрик О.Ю., Швейці О.М., Гайдук Н.М., Панасенко М.Ю., 

Шпинтюк Р.Г.,  Сергій Я.І., Фартушняк С.С., Гожді Т.Я., Гаврилюк О.С., Клим 

Г.Г., Артемчук Г.І., Ямбор Н.В. і розмістити їх в класних журналах. У разі 

необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров’я з обов’язковим 

підписом класного керівника або медсестри.  

3. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або 

підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків 

про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою 

визначення групи для занять фізичною культурою. 

4. Учителям фізичної культури Громяк С.М., Іванюку Д.М., Пустовому О.В. і 

класоводам, які викладають фізичну культуру заняття з фізичної культури 

проводити з учнями 1-11 класів з дотриманням методичних рекомендацій щодо 

вивчення фізичної культури у 2022-2023 н.р., зокрема, які за результатом 

медичного огляду віднесені до підготовчої і спеціальної медичної груп 

відвідують обов’язкові уроки з фізичної культури, але виконують корегувальні 

вправи і вправи для загального розвитку, які їм не протипоказані. На уроках 

повинні бути присутніми учні незалежно від рівня фізичного розвитку і групи 

занять фізкультурою, а також тимчасово звільнені від занять. 



5. Звільнити від уроків фізичної культури: 

1) Мельничук Єлизавета (6-Б) – коартація аорти 

2) Іванчук Тетяну (6-Б ) – перенесення мозкового порушення  

3)  Данилейко Дмитро (7-А) – вроджена катаракта обох очей 

4)  Мойсей Валерія (8-А) – хвороба Шлеттера 

5)  Грібович Христіна  (8-А) – перелом другого пальця правої ноги. 

6)  Тутецький Андрій (9-Б) – міопія двох очей 

7). Гав’юк Аліна (11-А) – деформація грудної клітки. 

6. Проводити кожного робочого дня:  

6.1. вихователям ГПД Чолан О.О. та Тонієвич Н.І. спортивну годину на 

свіжому повітрі згідно режиму роботи; 

6.2.вчителям початкових класів і вчителям-предметникам  5 класу на уроках 

фізкультхвилинку. 

7. Уроки фізкультури в 1-11 кл. проводити на відкритому повітрі за умови, 

що температура повітря не нижча 80 С. 

     8. Рішення про неможливість проведення занять з фізкультури на відкритому 

повітрі у зв’язку з несприятливими метеорологічними умовами приймають 

вчителі фізкультури ( наказ МОНУ від 01.06.2010 № 521). 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу     Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

05.09.2022 року 

 

 


