
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

02.09.2022                                                                              №287-од 
 

Про організацію та проведення  

Всеукраїнського олімпійського тижня 
 

 Відповідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Положення 

про Олімпійський тиждень (проведення заходів на спортивних майданчиках, 

стадіонах, школах), відповідно річного плану на 2021-2022 навчальний рік та з 

метою пропаганди гуманістичних цінностей олімпійського руху серед учнів та 

їх батьків, залучення школярів до систематичних занять фізичною культурою і 

спортом, формування компетентного ставлення до власного здоров’я і 

здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності, 

популяризації здорового способу життя, 

                                        

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у навчальному закладі Всеукраїнський олімпійський тиждень.                                                                                 

з 05 по 09.09.2022 року 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

2.1. Розробити та затвердити план заходів щодо проведення Тижня 

(додається). 

До 05.09.2022 року 

2.2. Довести до відома усіх учасників навчально-виховного процесу про 

заплановані заходи щодо проведення Тижня.                        

                                                                                                До 05.09.2022 року  

2.3. Підготувати наказ «Про підсумки проведення Тижня» 

                                                                                         До 05.09.2022 року 

2.4. Інформацію про проведені заходи надати до відділу освіти. 

                                                                                                     До 19.09.2022 року 

3. Вчителям фізичної культури Громяк С.М., Пустовому О.В. та Іванюку Д.М. 

забезпечити своєчасне виконання Плану заходів.          

                                                                                                  Впродовж тижня 



4. Класним керівникам 1-11 класів забезпечити участь класних колективів у 

проведенні загальношкільних масових заходів. 

                                                                                                 Впродовж тижня 

5. Педагогу-організатору Друк Н.В. та лаборантці сайту закладу Вадилюк І.Ю. 

висвітлювати матеріали проведених заходів на сторінці в соціальній мережі 

Facebook та сайті закладу.                         

Впродовж тижня 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено:       _______ Громяк С.М. 

                                          _______ Пустовий О.В. 

                                          _______ Іванюк Д.М. 

                                          _______ Козачук А.Д.   

                                          _______ Друк Н.В. 

                                          _______ Вадилюк І.Ю. 



 «Затверджено» 

наказом по закладу 

від 02.09.2022 року  

№287-од  

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 

 

 

План проведення 

Всеукраїнського Олімпійського тижня 

 
№ 

п/п 
Дата Клас Заходи Відповідальні 

1.  

Впродовж 

тижня 

1 – 11  Олімпійський урок «Видатні 

спортсмени України»  

 

Вчителі 

фізкультури 

2.  

Впродовж 

тижня 

1-11 Години спілкування: «Життя і 

здоров’я –  найдорожче, що є у 

людини», «Здоровий дух у 

здоровому тілі», «Турбота про 

здоров'я - обов'язок кожного», 

«Бережи одяг, доки новий, а 

здоров'я, доки молодий», «Якщо 

хочеш бути здоровим», «Твоє 

здоров'я  у твоїх руках», «Краса і 

здоров'я» «Ми - діти з планети 

здоров'я», «Здоров'я — це сучасно», 

«Спорт – грація, сила, здоров’я» 

 

Класні керівники 

3.  
Впродовж 

тижня 

1-4 Проведення змагань для учнів 

«Сильні, сміливі, спритні» 

Вчителі 

фізкультури 

4.  

06.09 2-А,Б,В  Олімпійська естафета "Ми 

нездоланні! Наша сила в єдності!" 

(1-2 класи) 

Педагог- 

організатор 

5.  

09.09 вчителі 

закладу 

Фізкультурний відео-флешмоб 

«Фізкультуру люблять всі: і дорослі 

і малі»  

Педагог- 

організатор 

6.  

Впродовж 

тижня 

1-11 Виставка книг «Квітуча Україна 

олімпійська» (до дня фізичної 

культури і спорту). 

 

Бібліотекар 

закладу 

 


