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Про розподіл учнів на групи
для занять на уроках фізичної культури
Керуючись Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на
уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства освіти і науки від 20 липня 2009 р. № 518/674,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за
773/16789 та з метою унеможливлення порушень щодо встановлення термінів
відновлення допуску до фізичних навантажень учнів після перенесених
захворювань і травм
НАКАЗУЮ:
1. Своєчасно проводити медичне обстеження учнів ПТНЗ в
установленому законодавством порядку.
Контроль – медпрацівник, Мухортова І.В.
2. Медпрацівнику Мухортовій І.В. до 1 вересня визначати на підставі
довідки про стан здоров’я групу для занять на уроках фізичної культури
(основна, підготовча, спеціальна).
Контроль – заступник директора з НВР Гончарова І.П., керівник
фізвиховання Мотайов М.М.
3. Списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп
затверджувати наказом директора та довести до відома класних керівників та
майстрів в/н груп, викладача фізичної культури
Контроль – заступник директора з НВР Гончарова І.П., керівник
фізвиховання Мотайов М.М.
4. На підставі наказу класні керівники або майстри в/н (за їх
відсутності) оформлюють Форму 4 в журналі теоретичного навчання з
обов’язковим підписом класного керівника.
Відповідальні – класні керівники, майстри в/н.

5. За час хвороби учні в обов’язковому порядку в перший день занять
надають класному керівнику або майстру в/н довідку про хворобу або
лікарняний, в якому чітко має вказуватися період реабілітації після хвороби,
або тимчасове зарахування учня до підготовчої групи (згідно додатку до
Інструкції № 4). Оригінал довідки здається в навчальну частину, а
викладачеві фізичного виховання копія документа про хворобу (в перший
день занять).
Тривалість відсторонення від фізичних навантажень на уроках фізичної
культури при захворюваннях, що не наведені в таблиці додатку № 4
Інструкції, зарахування до підготовчої або спеціальної груп вирішується
тільки лікарем, який лікував (лікує) дитину.
Відповідальні – класні керівники, майстри в/н.
6. З метою забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним
вихованням учнів в ДНЗ «МВПУПІТ» та у зв’язку з відсутністю штатного
медичного працівника покласти його здійснення під час уроків
безпосередньо на викладачів фізичного виховання, а також на час динамічних
перерв, занять спортивних секцій.
Контроль –. керівник фізвиховання Мотайов М.М.
7. З метою систематизації обліку та належного контролю за станом
здоров’я учнівської молоді викладачам фізичного виховання заводити на
учнів, які хворіють Листок здоров’я у спеціальному журналі. Системно
визначати функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи за
пробою Руфьє, дані вносити до бази даних.
Контроль –. керівник фізвиховання Мотайов М.М.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора з НВР Гончарову І.П., керівника фізвиховання Мотайова М.М.
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