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Загальні положення 

 

Реалізація регіональної програми «Здорове покоління Донбасу» в 

межах освітнього  округу №7  може  набувати більшої результативності. 

З′являється змога активніше запроваджувати досвід навчальних закладів 

щодо розвитку спортивно-масової роботи, організовувати змагання серед 

учнів округу, залучати до роботи в спортивних секціях більшу кількість 

учнів, розширяти напрямки спортивних секцій з залученням до цієї роботи 

тренерів дитячих спортивних шкіл,батьків; об’єднувати творчий потенціал 

вчителів фізкультури шкіл освітнього округу. 

Мета проекту: формування в учнів навичок здорового способу життя і 

культури,виховання гармонійної  розвинутої людини. 

 

Учасники проекту: учні шкіл,МВМПУ№99, дошкільні заклади,підліткові 

клуби, спортивні школи. 

 

Опис діяльності за проектом: 

проведення  

- осінньої,весняної спартакіад; 

- змагань з баскетболу,футболу; 

- змагань «Рум′яні»; 

- спортивно - оздоровчого комплексу «Козачий гарт»; 

- змагань з техніки туризму. 

участь: 

 в легкоатлетичному пробіги на приз газети «Приазовський робітник», 

спортивних змаганнях на приз Героя України В.С.Бойко, змагання з туризму. 

Серед шкіл округа №7: 

- неодноразові переможці легкоатлетичних пробігів – учні ЗОШ №47; 

- кращі баскетбольні команди району та міста – команди ЗОШ№47; 
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- неодноразові переможці змагань з футболу – команди ЗОШ №30,ЗОШ 

№50, школи - інтернату №2; 

- всі дошкільні заклади округу – учасники змагань «Рум′яні»; 

- спортивна база МВМПУ №99 є однією з найкращий серед професійних 

училищ району. 

 

 Спортивна база ЗОШ № 47 є базовою при проведенні змагань з 

футболу. 

На базі ЗОШ № 30,47. школи - інтернату №2 створені філії дитячих 

спортивних шкіл з легкої атлетики, греко - римської боротьби. 

В мікрорайонах шкіл працюють дитячі підліткові клуби. 

 

Очікувані результати 

- поліпшення фізичного здоров’я учнів і вихованців; 

- створення системи спортивно - масової та оздоровчої роботи в межах 

освітнього округу  

 


