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План 
заходів з підготовки та проведення в Київському районі у 2012 році 
Року спорту та здорового способу життя

№ з/п
Найменування заходу
Термін виконання
Відповідальні за виконання
1.
Організувати і провести:



уроки у загальноосвітніх навчальних закладах на тему «Спорт і фізичне виховання — утвердження здорового способу життя»
січень-лютий
Методичний центр управління освіти адміністрації Київського району, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

підготовку районної агітбригади для участі в обласному зльоті агітбригад в межах програми «Рівний - рівному»
квітень
Психологи методичного центру

анкетування учнів 5-11 класів щодо збереження та укріплення здоров’я
квітень
Психологи методичного центру

районний рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів на кращий стан фізкультурно-масової та спортивної роботи
травень
Методист методичного центру Свідерська Н.П.,
члени експертної групи

спартакіаду серед учнів, які перебувають в оздоровчих таборах
червень-серпень
Методичний центр
Керівники оздоровчих таборів

малі Олімпійські ігри «Діти Харківщини» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району
жовтень-
травень
Методичний центр

місячник футболу серед учнів, присвячений проведенню фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
квітень-травень
Методичний центр,
учителі фізичної культури

районну колегію за темою «Простір здоров’я»
травень
Методист методичного центру Свідерська Н.П.

всеукраїнський олімпійський урок
вересень
Методичний центр,
учителі фізичної культури

районний конкурс плакатів «Здоров’я – це модно»
жовтень
Психологи методичного центру

проведення круглого столу «Про заборону тютюнопаління та антинікотинової пропоганди» для лідерів учнівського самоврядування
жовтень
Методисти методичного центру

засідання ради лідерів: «Молодіжне лідерство та волонтерство, як важливий чинник популяризації здорового способу життя»
листопад
Методисти методичного центру

тренінгові заняття з учнями загальноосвітніх навчальних закладів в межах профілактичної програми «Рівний - рівному»
протягом року
Психологи методичного центру

районний конкурс серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів на кращий малюнок та фотографію на спортивну тематику
протягом року
Методичний центр управління освіти адміністрації Київського району

районні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
протягом року
Методичний центр,
учителі фізичної культури

районну спартакіаду «Спорт протягом життя» серед учнів
протягом року
Методичний центр,
учителі фізичної культури

спортивно-масові змагання «Тато, мамо і я - спортивна сім'я»
протягом року
Методичний центр,
учителі фізичної культури

районні змагання відповідно до календаря спортивно-масових заходів Департаменту освіти Харківської міської ради
протягом року
Методичний центр,
учителі фізичної культури
2.
Взяти участь у
Всеукраїнському олімпійському дню бігу
23 червня
Методичний центр,
учителі фізичної культури
3.
Виступ агітбригад «За здоровий спосіб життя» в рамках проведення районного конкурсу «ДЮП»
квітень
Методисти методичного центру


