
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

12.01.2018                            № 16 

 

Про підсумки проведення  І 

(районного) етапу Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в дошкільних 

навчальних закладах 

Зачепилівського району в  

2017/2018 навчальному році 

      

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.08.2017 №1125 «Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах», 

наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 07.09.2017 № 258 «Про проведення І (районного, міського) 

та ІІ (регіонального) етапів Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах Харківської 

області»,  відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на 

кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 23.04.2012 №491, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15.05.2012 за №754/1067, наказу відділу освіти Зачепилівської 

районної адміністрації від 25.10.2017 №353 «Про проведення І (районного, 

міського) та ІІ (регіонального) етапів Всеукраїнського огляду-конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах 

Зачепилівського району в 2017/2018 навчальному році»,з метою підвищення 

якості навчально-виховного процесу, стимулювання педагогічних колективів 



до творчої роботи з фізичного виховання,  популяризації здорового способу 

життя серед дітей дошкільних навчальних закладів Зачепилівського району, 

поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду роботи з 

фізичного виховання в закладах дошкільної освіти проведено районний етап 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 

дошкільних навчальних закладах Зачепилівського району.                                                                                            

      На районний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах Зачепилівського 

району було подано матеріали з 8 закладів дошкільної освіти. Для участі у ІІ 

(регіональному) етапі Конкурсу подано матеріали Зачепилівського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ромашка». 

       На підставі рішення журі районного етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних 

закладах ( протокол  від 12.01.2018 року) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможцем районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу 

на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах 

Зачепилівського району та нагородити дипломом І ступеня відділу освіти 

Зачепилівської районної державної адміністрації Зачепилівський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» ( завідувач Порціян І.М.) 

2. Нагородити дипломом ІІ ступеня відділу освіти Зачепилівської районної 

державної адміністрації  учасників районного етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних 

закладах Зачепилівського району Миколаївський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Вишенька» ( завідувач Калініченко Н.М.). 

3. Нагородити дипломами ІІІ ступеня відділу освіти Зачепилівської районної 

державної адміністрації  учасників районного етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних 



закладах Зачепилівського району Новомажарівський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Теремок» (завідувач Дороніна Ж.Г.) та Лебязький 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» ( завідувач Коляда 

В.В.). 

4. Методисту районного методичного кабінету відділу освіти Пилипенко 

Г.В.: 

4.1. Надати заявку, подання, матеріали переможця та інформацію про 

підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах 

Зачепилівського району до організаційного комітету Харківського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                             До 01.02.2018 

4.2. Висвітлити на сайті відділу освіти результати проведення районного 

етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання 

в дошкільних навчальних закладах Зачепилівського району. 

                                                                                                             До 01.02.2018                 

5. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти                                                        О.М. Зеленський 

 


