
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

10.09.2021                                                                              №279-од 

 

Про підсумок  проведення  

тижня «Юний олімпієць» 
 

 На виконання наказу по закладу від 03.09.2021 року № -од «Про 

організацію а проведення тижня «Юний олімпієць» з метою сприяння 

розвитку олімпійського руху в Україні, ідей мирного співіснування держав і 

народів, пропаганди здорового способу життя, формування в українців 

фізичного і морального здоров’я, залучення до занять фізичною культурою 

та спортом якомога більшої кількості учнівської молоді в закладі з 06.09 по 

10.09.2021 року проведено тиждень Юний олімпієць. 

           Розпочався тиждень з урочистого відкриття на шкільному стадіоні, де 

вчителька фізичної культури Громяк С.М. ознайомила з планом заходів, 

правилами, запропонувала сформувати команди для участі у змаганнях.   

Першим змаганням був турнір з волейболу по спрощених правилах між 

командами учнів 7-8-х класів на відкритому майданчику закладу. Команди 

показали гарний рівень фізичної підготовки. 

З учнями 5-х класів вчителі фізичної культури Громяк С.М. та 

Пустовий О.В. організували естафету з перешкодами «Веселі старти». Діти 

щиро вболівали один за одного а демонстрували спритність. 

Вчитель фізичної культури Іванюк Д.М. організував гру в міні-футбол 

між збірними командами класів закладу та турнір з волейболу між учнями 9-

11-х класів, де учні старших класів змагалися у спритності та витривалості. 

  Десятого вересня відбулося закриття Олімпійського тижня, було 

підведено підсумки, та відзначено найактивніших учасників. 

 

Виходячи із вищевказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати задовільним рівень підготовки та проведення тижня «Юний 

олімпієць». 



2.Учителям фізичної культури Громяк С.М., Пустовому О.В. та Іванюку 

Д.М.: 

2.1. Продумувати нові та сучасні форми проведення тематичних виховних 

заходів у рамках проведення Олімпійського тижня. 

2.2. Пропагувати серед школярів здоровий спосіб життя, проводити роботу 

щодо підвищення їхньої рухової активності, залучення учнівської молоді до 

занять фізичною культурою та спортом, використовувати на уроках фізичної 

культури елементи олімпійських ігор. 

Постійно 

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                    Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено:      ________ Громяк С.М. 

                                          _______  Пустовий О.В. 

                                          _______  Іванюк Д.М. 

  

 


