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Н А К А З 

 

“13”   січня 2014 року               № 1 

 

 

 

м. Київ 
 

           
Про проведення ранкової 
гімнастики та фізичної зарядки  
у навчальних закладах області 
 
 

На виконання нових соціальних ініціатив Президента України «Діти – 

майбутнє України», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2009-2015 роки, Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 

роки», Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки, з 

метою збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування ціннісного ставлення до 

власного здоров’я та забезпечення необхідної рухової активності 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам закладів 

обласної комунальної власності: 

 

1.1.Організувати проведення щоденної ранкової гімнастики з дітьми у 

дошкільних навчальних закладах та фізичної зарядки під час великої перерви з 

учнями загальноосвітніх навчальних закладів. 

         З 16 січня 2014 року 

 

1.2. Забезпечувати належні умови проведення ранкової гімнастики з дітьми у 

дошкільних навчальних закладах та фізичної зарядки з учнями у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

         Щодня 



1.3. Підготувати вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів до проведення фізичної зарядки з 

вихованцями й учнями. 

         До 22 січня 2014 року 

 

1.4. Інформувати департамент освіти і науки про хід виконання наказу. 

         Щоквартально до  

         10 числа кожного місяця 
 

2. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 
(Бачинська Є.М.), Київському обласному відділенню з фізичного виховання та 
спорту ( Ільченко А.І.): 

 
2.1. Розробити методичні рекомендації щодо проведення ранкової гімнастики 

та фізичної зарядки у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах і 
надіслати у відділи освіти районних державних адміністрацій, міських рад, 
управління освіти і науки міських рад та у районні, міські методичні кабінети, 
центри, науково-методичні центри. 

  До 20 січня 2014 року 
 
2.2. Провести навчання для методистів відділів (управлінь) освіти, які 

відповідають за організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах. 
          

До 20 січня 2014 року 
 
2.3. Висвітлювати кращий досвід педагогічних працівників області з 

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів на сайтах Київського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації. 

Постійно 
 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор департаменту 

 

Н. І. Клокар 

 

 

 


