
 
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Спеціалізована школа I-III ступенів № 301 імені Ярослава Мудрого 
з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва 

 
НАКАЗ 

______________________________                                                                 № _________ 
 
Про організацію спортивно- 
масової роботи в школі 
на 2020-2021 навчальний рік 
 
 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 № 
102 «Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із 
змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 118 від 
24.02.2005., № 471 від 11.06.2007) та з метою підвищення рівня, результативності 
спортивної роботи в школі, покращення фізичного стану та здоров’я учнів, зайнятості 
дітей в позаурочний час, пропаганди здорового способу життя 
  
НАКАЗУЮ: 
 

1. З 01.09.2020 року надати педагогічним працівникам 36 годин гурткової роботи: 
№  ПІБ керівника 

гуртка Назва гуртка Години Тарифні 
розряди 

Вислуга 
років % 

1 Неснова О.Ю. Оздоровча гімнастика 6 10 - 
2 Аврамов І.О. Оздоровчий волейбол 6 12 30% 
3 Савченко Д.В. Черліденг  9 10 - 
4 Гаркавенко Ю.Г Гандбол 6 12 30% 
5 Косік Т.О. Гандбол  9 12 30% 

Всього: 36   
2. Керівникам спортивних гуртків: 
2.1. До 05.09.2020 подати заступнику директора з виховної роботи списки учнів, 

які будуть відвідувати гурток разом із заявами від батьків. 
2.2. Скласти календарне планування гурткової роботи на 2019-2020 навчальний 

рік до 10.09.2020  і подати на затвердження заступнику директора з виховної 
роботи. 

2.3. Гурткові заняття проводити згідно розкладу. 
2.4. На заняття гуртка особисто забирати учнів, які відвідують групи 

подовженого дня, інших учнів зустрічати у вестибюлі школи, організовано 
заводити на заняття гуртка, та по закінченню заняття організовано повертати 
учнів на групу ГПД, інших учнів-гуртківців – виводити зі школи.  

2.5. Перед початком заняття проводити термометрію учням-гуртківцям із 
записом у спеціальному журналі та проводити візуальний огляд дитини на 



будь-яких ознак ОРВ. Далі діяти за Тимчасовим порядком організації 
освітнього процесу, додаток 5 до наказу № 147 від 26.08.2020.  

2.6.  Контролювати  дотримання  санітарно-гігієнічних  норм   та  норм безпеки  
під час проведення занять. 

2.7.  Заборонити з 15.15  год.  знаходження в приміщеннях школи та спортивних 
залів осіб, що не є членами  гуртків. 

2.8. Заборонити будь-який збір коштів на проведення гурткової роботи, 
спортивно-масової роботи. 

3. Затвердити графік роботи гуртків та спортивних секцій (додаток  1). 
4. Відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів, що відвідують гуртки, 

дотримання норм  пожежної безпеки покласти на керівників гуртків. 
5. Головному бухгалтеру Піті М.Я. нарахування заробітної плати здійснювати в 

межах фонду оплати праці, затвердженого на 2020 рік. 
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Шачанін К.П. та головного бухгалтера Піту М.Я. 
 
 
 
              Директор                                                               Василь АНТОНЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 
до наказу №………... 
від ..……................... 

 
 

Графік  
роботи гуртків, спортивних секцій 

спеціалізованої школи № 301 імені Ярослава Мудрого 
 

№ Назва гуртка День 
проведення 

Час 
проведення 

Місце 
проведення 

Прізвище, ім’я 
керівника гуртка 

      
   
   

      
   
   

      
   

 
 
 
        Заступник директора з ВР                                                  


