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План заходів  
спрямований на реалізацію в Музиківській сільської територіальної громади Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2021 рік  
№ 
п/п 

Найменування завдання 
 

Зміст заходів Строк 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 

Формування ціннісного ставлення 
юнацтва, дітей до власного 
здоров’я, покращення фізичного 
розвитку та фізичної 
підготовленості з урахуванням 
вимог майбутньої професійної 
діяльності. 
 

1. Проведення фізкультурно-спортивних заходів 
серед дітей, а саме: 
- Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний 
фестиваль серед школярів «Козацький гарт». 
2. Проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів з метою популяризації серед учнівської 
молоді здорового способу життя, цілісного 
ставлення до власного здоров’я, регулярних 
занять фізичною культурою та спортом, 
утвердження патріотизму на прикладах 
спортивних досягнень видатних спортсменів 
України та Херсонщини.  
3. Упорядкувати стенди спортивних досягнень 
та фотогалереї кращих спортсменів навчального 
закладу. 
4. Провести в закладах освіти масові 
фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи на 
честь Дня фізичної культури і спорту в Україні, 
а також олімпійський урок, олімпійський 
тиждень та спортивні вечори за участю 
провідних спортсменів і тренерів. 

Протягом 
року 

 
 

Протягом 
року 

 
 
 
 
 

 
До 1 квітня 
2021 року 

 
Вересень 
2021 року 

Відділ освіти та 
гуманітарного 

розвитку, ЗЗСО 
 

2. Проведення у закладах освіти 
спортивних заходів для активного 
сімейного відпочинку громадян. 

Проведення фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових змагань – «Тато, мама, я – 
спортивна сім’я». 

Квітень-
травень  

2021 року 

Відділ освіти та 
гуманітарного 

розвитку, ЗЗСО, 
ЗДО 

 



 
3. Модернізація в ЗЗСО системи 

фізичного виховання, яке має бути 
органічно пов’язане з іншими 
компонентами здорового способу 
життя: посилення уваги керівників 
закладів освіти на забезпечення, 
розвиток і модернізацію фізичного 
виховання та належний рівень 
рухової активності; забезпечення 
медико-педагогічного контролю за 
фізичним вихованням дітей у 
закладах освіти. 

1.Забезпечення участі в багатоступеневих 
змаганнях серед учнів, а саме: 
- участь в обласній спартакіаді серед учнів 
закладів загальної середньої освіти. 
2.Забезпечення належного медико-педагогічного 
контролю під час проведення у закладах освіти 
комплексних фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових заходів. 

Протягом 
року 

ЗЗСО 

4. Створення керівниками закладів 
загальної середньої освіти 
сприятливих умов для оздоровчої 
рухової активності спрямованої на 
популяризацію здорового способу 
життя 

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, 
спортивних змагань. 

Протягом 
роки 

ЗЗСО 

5. Забезпечення медико-
педагогічного контролю за 
фізичним вихованням учнівської 
молоді в закладах освіти. 

1.Здійснювати аналіз стану медичного 
забезпечення учнівської молоді, своєчасне 
проведення щорічних медичних оглядів, участь 
батьків та їх консультування з питань створення 
безпечного для дитини середовища та здорового 
способу життя. 
2.Забезпечувати проведення обов’язкової 
диспансеризації учнів.  
3.Забезпечити  функціонування відпочинкових 
пришкільних таборів. 
 

Постійно  
 
 
 
 
 

Протягом 
року 

Червень 2021 
рік 

Відділ освіти та 
гуманітарного 

розвитку, ЗЗСО, 
ЗДО, Музиківська 

амбулаторія 
 

 

6. Сприяння поширенню на сайтах 
закладів освіти та у газеті 
«Музиківський вісник» реклами, 
стосовно переваг оздоровчої 
рухової активності, активної участі 
у фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових заходах. 

Своєчасно висвітлювати на сайтах закладів 
освіти хід проведення спортивних змагань, 
комплексних фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів. 

Протягом 
року 

Відділ освіти та 
гуманітарного 

розвитку, ЗЗСО, 
ЗДО 

 



 


