ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ
2018-2019 навчальний рік
№
п/п

Зміст роботи

Організаційно-методичні заходи

Термін
виконання

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1. Скоригувати план роботи методичної До 31.08.2018
комісії викладачів фізичного виховання
та захисту Вітчизни на 2018-2019
навчальний рік.
2. Внести корективи до навчальнометодичної документації викладачів у
відповідності до нової навчальної
програми з фізичної культури для
загальноосвітніх навчальних закладів
10-11 класи. Рівень стандарту»
затвердженої наказом МОН від
23.10.2017 р. № 1407 «Про надання
грифу МОН навчальним програм для
учнів 10-11 класів закладів загальної
середньої освіти».
3. Затвердити документацію в
установленому порядку.

1.

Розгляд та затвердження навчальнометодичної та програмної документації

2.

Підготовка та опосвідчення спортивних Обстежити спортивні споруди, скласти До 01.09.2018
майданчиків для проведення навчальних акти-дозволи на проведення занять.
занять та спортивно-масових заходів.

Відповідальні
особи
Керівник фізичного
виховання

Керівник фізичного
виховання, інженер
з охорони праці,
механік.

Відмітка про
виконання

3.

Створення безпечних умов проведення
навчальних занять та позаурочної
діяльності.

1. Провести інструктаж викладачів на
робочому місці.
2. Провести інструктажі учнів з
відповідним записом до журналу
інструктажів.

4.

Вивчення медичних довідок учнів на
предмет проведення занять з фізичної
культури і здоров'я за медичними
показниками.

5.

Проведення анкетування серед учнів І
курсу центру з метою вивчення
спортивних уподобань та організації
позаурочної спортивної роботи.

6.

Підготовка та проведення Дня фізичної
культури і спорту.

1. Здійснити моніторинг фізичного
розвитку учнів за довідками з
Керівник фізичного
Впродовж
внесенням відомостей до журналу
виховання,
вересня-жовтня
теоретичного навчання.
медичний
2018 р.
2. Здійснити моніторинг фізичного
працівник
розвитку учнів за співбесідами.
3.
роботупровести
з учнями,
1. Організувати
Підготувати анкети,
віднесеними взаході
станом
здоров'я до
анкетування
уроків.
Керівник фізичного
Вересень
спеціальної
медичної
групи.
2. Підготувати пропозиції та
виховання,
2018 р.
організувати роботу спортивних гуртків
викладачі.
за інтересами.
Підготувати та затвердити план заходів
Керівник фізичного
до Дня фізичної культури і спорту.
Вересень
виховання
2018 р.

7.

Прийняти участь у педагогічних
читаннях

Провести обговорення педагогічного
читання.

Вивчення роботи викладачів фізичної
культури

1. Підготувати та перевірити
документації викладача.
2. Проаналізувати уроки, матеріали
розглянути на засіданні методичної
комісії.

8.

На початку
навчального
року, у терміни Керівник фізичного
передбачені
виховання
нормативними
документами

За планом
роботи
навчального
закладу

Керівник фізичного
виховання,
викладачі.

І-ІІ півріччя

Методист,
викладачі
фізичного
виховання.
.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Аналіз стану семестрової атестації серед
учнів центру. Робота викладачів з
подолання неуспішності учнів і розвитку
їхніх навчальних можливостей.

Підготувати звітність за результатами
Один раз на
моніторингу виконання навчальних
семестр за
планів і програм, пропозиції щодо
результатами
підвищення рівня фізичного розвитку
семестрової
учнів.
атестації
Вивчення відповідності бази вимогам
1. Підготувати аналітичну довідку щодо
навчальних програм, рівня забезпечення рівня забезпечення, ефективності
інвентарем та обладнанням спортивного використання спортивної бази.
Протягом року
комплексу та кабінету Захисту Вітчизни. 2. Внести пропозиції щодо поліпшення
забезпечення інвентарем та
обладнанням в спортивному комплексі.
Формування та подання для
Сформувати звітність за показниками.
У відповідності
затвердження матеріалів державної
до нормативних
статистичної звітності з фізичної
документів
культури.
Грудень 2018 р.
Розвиток та наповнюваність сайту
методичного об’єднання викладачів
І-ІІ півріччя
фізичної культури та Захисту Вітчизни.
Зустрічі з титулованими спортсменами та Відкриті уроки, бесіди, лекції.
тренерами.

Вересень
2018 р.

Керівник фізичного
виховання

Керівник фізичного
виховання

Керівник фізичного
виховання
Керівник фізичного
виховання

Керівник фізичного
виховання,
викладачі.

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ
Організація взаємовідвідування уроків.
1.Підготувати та оприлюднити графік
За планом
взаємо відвідувань.
роботи
Керівник фізичного
2. Проаналізувати відвідані уроки на
методичної
виховання
засіданнях методичної комісії.
комісії

15.

16.

Національно-патріотичне виховання
учнівської молоді.

Відвідування закладів Міністерства
оборони за згодою сторін.

Підготовка звітних матеріалів щодо
участі в методичній роботі.

Підготувати аналітичні довідки.

Керівник фізичного
Протягом року.
виховання,
викладач предмета
"Захист Вітчизни"

Травень 2019 р.

17.

Проведення серед навчальних груп
бесіди та міні-змагання до Дня фізичної
культури і спорту.

18.

Підготовка та проведення спартакіади
центру серед учнівської молоді з:
- волейболу;
- шашків;
- шахів.
- футзалу;
- баскетболу;
- настільного тенісу;

19.

Керівник фізичного
виховання

ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА
Підготувати матеріали до Дня фізичної
культури і спорту.
Керівник фізичного
Вересень 2018 р.
виховання
1. Підготувати та затвердити
положення, призначити судову колегію.
2. Визначити склад команд, провести
жеребкування.
3. Скласти календар ігор, провести ігри.
4. Підбити підсумки з визначенням
рейтингу команд.

Проведення змагання з військовоРозробити та реалізувати заходи щодо
спортивного багатоборства з нагоди Дня проведення змагання з військовозахисника України.
спортивного багатоборства з нагоди
Дня захисника України.

Листопад 2018 р.
Листопад 2018 р. Керівник фізичного
виховання,
Листопад 2018 р.
викладачі
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.

Жовтень 2018 р.

Керівник фізичного
виховання,
викладачі
фізичного
виховання та
"Захисту Вітчизни»

20.

21.

22.

23.

Проведення військово-спортивної гри
"Козацька наснага!" до 27-річниці
Збройних сил України.

1. Підготувати сценарій, призначити
суддівську колегію.
2. Визначити склад команд, провести
військово-спортивну гру "Козацька
гра!".
3. Підвести підсумки.
Проведення спортивно-розважальної гри 1. Підготувати сценарій, призначити
"Ну-мо, дівчата!"
суддівську колегію.
2. Визначити склад команд, провести
військово-спортивну гру "Ну-мо,
дівчата!".
3. Підвести підсумки.

Керівник фізичного
виховання,
викладачі
Грудень 2018 р.
фізичного
виховання та
"Захисту Вітчизни"
Заступник
директора з
виховної роботи,
керівник фізичного
Березень 2019 р.
виховання,
викладачі,
фізичного
виховання

Брати участь в обласній спартакіаді серед 1. Відібрати збірні команди для участі у
Згідно з
ПТНЗ
змаганнях.
Керівник фізичного
Положенням та
2. Підготувати аналітичну довідку щодо
виховання,
календарем
участі в обласній спартакіаді серед
викладачі
змагань
ПТНЗ.
Аналіз стану спортивно-масової роботи 1. Визначити учнів, активних учасників
та шляхів її поліпшення.
спортивно-масової роботи.
Керівник
2. Внести пропозиції щодо
Травень 2019 р.
фізичного
нагородження активістів спортивновиховання
масової роботи.

