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Н А К А З

07.05.2014																 									№ 215

Про організацію конкурсу на кращу 
систему роботи навчального закладу у 
здоров’язберігаючому напрямку

З метою вивчення досвіду роботи навчальних закладів району щодо створення здоров’язберігаючого середовища, зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, формування у них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та з метою розширення районної мережі Шкіл сприяння здоров’ю

НАКАЗУЮ:

	Затвердити:
	Умови проведення конкурсу (додаток 1)
	Склад журі (додаток 2).
	Методисту методичного центру Картамишевій Т.М.:

	Провести конкурс на кращу систему роботи навчального закладу у здоров’язберігаючому напрямку відповідно до Умов проведення конкурсу.

З 20.05.2014 по 23.05.2014
	Здійснити аналіз матеріалів досвіду роботи навчальних закладів району щодо створення здоров’язберігаючого середовища відповідно до критеріїв оцінки діяльності навчального закладу за даним напрямом.

До 31.05.2014
	Підвести підсумки конкурсу на кращу систему роботи навчальних закладів району щодо створення здоров’язберігаючого середовища.

До 05.06.2014
	Результати довести до відома керівників навчальних закладів.

До 05.06.2014
2.5. Під час районної серпневої конференції організувати нагородження переможців конкурсу дипломами управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
Серпень 2014
2.6. Забезпечити (спільно з ЛКТО, завідувач Короп Ю.В.) висвітлення кращих досвідів роботи навчальних закладів, які посіли І, ІІ, ІІІ місця на сайті управління освіти.
Серпень 2014
	Керівникам навчальних закладів усіх типів та форм власності:

3.1. Надати до методичного центру матеріали досвіду роботи навчальних закладів щодо створення здоров’язберігаючого середовища.
До 20.05.2014
3.2. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
До 08.05.2014
	Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Настенко І.В.


Начальник управління					оригінал підписано						Т.В. Куценко
З наказом ознайомлені:
Настенко І.В.
Короп Ю.В.


Картамишева
Додаток 1
до наказу від 07.05.2014 № 215

Умови проведення конкурсу на кращу систему роботи навчального закладу у здоров’язберігаючому напрямку
Актуальність
Утвердження загальнолюдських цінностей, збереження здоров’я громадян України є винятково актуальною проблемою сьогодення. Інтерес до питань здоров’я викликаний насамперед соціальним замовленням суспільства на особистість, здатну до здорового способу життя та бути корисною суспільству. 
Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів є одним із пріоритетних завдань навчального закладу. Тобто навчальний заклад сьогодні має створити оптимальні умови для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 
Упровадження школою здоров’язберігаючих технологій, відстеження рівня здоров’я вихованців і учнів та його аналіз дозволять спрямувати корегуючі заходи на збереження та зміцнення їх здоров’я. 
Мета
2.1. Подальший розвиток районної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.
	Поширення досвіду створення здоров’язберігаючого середовища у навчальних закладах.

Учасники конкурсу
У конкурсі беруть участь педагогічні колективи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які не входять до районної (обласної, національної, Європейської) мережі Шкіл сприяння здоров’ю.
4. Критерії оцінювання конкурсних робіт
(максимум балів за кожний пункт – 10 балів)
4.1. Чіткість визначення мети та завдань діяльності навчального закладу у здоров’язберігаючому напрямку.
4.2.Достатня площа та раціональне озеленення території навчального закладу.
4.3.Наявність на території навчального закладу та за його межами фізкультурно-спортивних майданчиків, які можуть використовувати учні та вихованці.
4.4. Забезпеченість учнів (%) навчальними меблями відповідно до їх зросту.
4.5. Наявність навчальних приміщень (їх кількість), меблі в яких дозволяють змінювати робочі пози учнів та вихованців.
4.6. Забезпечення оптимальної послідовності предметів в розкладі уроків (основні предмети чергуються з музикою, малюванням, фізичною культурою, предмети природно-математичного профілю чергуються з гуманітарними).
4.7. Організація роботи педагогів на уроці (заняттях) відповідно до санітарно-гігієнічних вимог (оптимальна щільність уроку, чергування видів навчальної діяльності, видів викладання, використання ТЗН, наявність фізкультхвилинок, емоційних розрядок).
4.8. Наявність великої перерви (20 хвилин).
4.9. Спортивно-оздоровча робота у позаурочний та канікулярний час (робота секцій, гуртків, спортивних свят, змагань, Днів здоров’я).
4.10. Впровадження в навчально-виховний процес оздоровчо-профілактичних програм та технологій.
4.11. Використання сучасних інформаційних технологій під час навчально-виховного процесу.
4.12. Кількість учнів (%), які забезпечені гарячим харчуванням.
4.13. Наявність їдальні.
4.14. Участь учнівського самоврядування в залученні учнів до зміцнення здоров’я.
4.15. Формування культури здоров’я учнів на усіх етапах їх навчання (уроки здоров’я, інтеграція санітарної просвіти та гігієнічного виховання в навчально-виховний процес тощо).
4.16. Проведення конкурсів, конференцій, свят, художньої самодіяльності учнів, пов’язаних із зміцненням здоров’я, пропагандою здорового способу життя.
4.17. Оформлення навчального закладу та навчальних кабінетів наочною агітацією з питань гігієни та охорони здоров’я, формування здорового способу життя.
4.18. Проведення лекцій, семінарів, консультацій для батьків з питань охорони здоров’я дітей та підлітків, формування їх здорового способу життя.
4.20. Наявність медичного пункту (кабінету) в навчальному закладі.
4.21. Наявність медичного персоналу.
4.22. Здійснення моніторингу стану здоров’я учнів.
За результатами оцінювання наданих матеріалів навчальні заклади, які набрали більше 160 балів, будуть зараховані до районної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.
Навчальні заклади, які отримали найбільшу кількість балів, будуть нагороджені дипломами управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради І-ІІІ ступенів.
5. Рекомендації щодо оформлення конкурсної роботи
Титульна сторінка оформлюється відповідно до додатку 3.
	Опис досвіду не повинен перевищувати 10 сторінок та мати додатки. Досвід може містити перелік моніторингових досліджень, аналітичні матеріали, що підтверджують результативність роботи.
	У досвіді необхідно висвітлити діяльність закладу з питань пропаганди здорового способу життя (виховна робота з учнями (вихованцями), просвітницька робота з педагогами та батьками з проблем здорового способу життя, перелік друкованих матеріалів педагогів з досвіду роботи у здоров’язберігаючому напрямку).
	Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий порядок:
	обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;
	висвітлення основної ідеї досвіду;

розкриття технології реалізації провідної педагогічної ідеї;
розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;
аналіз результатів діяльності;
проблеми і труднощі, з якими зіткнулися в процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання.
6. Вимоги до оформлення матеріалів, що надаються на конкурс
Конкурсні роботи надаються українською мовою.
	У друкованому вигляді (інтервал 1,5; кегль 14, шрифт Times New Roman).
	Естетично оформлені (пружинне переплетення).
	Наявні додатки (фото та методичні розробки)

Додаток 2
до наказу від 07.05.2014 № 215


СКЛАД
журі конкурсу на кращу систему роботи навчального закладу у здоров’язберігаючому напрямку

Голова журі:
Настенко І.В. – директор методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської  міської ради;

Члени журі:
Коваленко Т.М. – завідувач відділу психологічної та соціальної роботи методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;
Картамишева Т.М. – методист методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;
Снурникова І.А. – методист методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;
Чатоян І.О. – методист методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;
Попелешко О.І. – методист комунального закладу «Станція юних техніків № 2 Харківської міської ради».


Додаток 3
до наказу від 07.05.2014 № 215

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ





ДОСВІД РОБОТИ НА КОНКУРС НА КРАЩУ СИСТЕМУ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ















ХАРКІВ 2014

