
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

09.09.2022                                                                              №289-од 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського Олімпійського тижня 
 

 Відповідно до наказу по закладу від 02.09.2022 року № 289 «Про 

організацію та проведення Всеукраїнського Олімпійського тижня» 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 у нашому закладі з 05 по 09.09.2022 року був 

проведений Всеукраїнський Олімпійський тиждень. 

Впродовж тижня вчителі фізичної культури та педагогічний колектив 

намагались залучити учнівську молодь закладу до змагань, конкурсів, бесід 

тощо.  

Були проведені наступні заходи: 

- Олімпійські уроки «Видатні спортсмени України»,  на яких учні мали 

змогу більше дізнатися про історію виникнення Олімпійських ігор, видатних 

спортсменів та Олімпійських чемпіонів України, які прославляють нашу країну 

на світовій арені. 

- У класних колективах 1-11-х класів були проведені  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»; 

- Олімпійська естафета «Ми нездоланні! Наша сила в єдності!» між учнями 

2-х класів, які отримали массу задоволення та були нагороджені грамотами. 

 - Проведення змагань для учнів «Сильні, сміливі, спритні» (1-4 класи); 

- Виставка книг «Квітуча Україна олімпійська» (до дня фізичної культури і 

спорту); 

Родзинкою Олімпійського тижня стало проведення фізкультурного відео-

флешмобу від педагогічного колективу закладу, які власним прикладом 

показали, що «Фізкультуру люблять всі: і дорослі і малі». 

Веселими і задоволеними залишилися всі учні та вчителі. Ми ще раз 

побачили, що в нашому закладі ростуть сильні, спритні й сміливі. Тож бажаємо 



всім спортсменам  впевненості, сміливості та перемог – як на спортивних 

майданчиках, так і за їхніми межами! 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати задовільним рівень підготовки та проведення Олімпійського тижня.  

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. 

 


