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НАКАЗ   

09.04.2019                                                                                                     № 66-ОД 

 

Про виконання рішення колегії управління  

освіти і науки Сумської  міської ради від  

26.03.2019 «Про формування здоров’язбережувальної  

компетентності учасників освітнього процесу  

в контексті реалізації вимог Концепції  

«Нова українська школа»  

 

       На виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

26.03.2019 року № 215 «Про виконання рішення колегії управління освіти і 

науки Сумської міської ради від 26.03.2019 «Про формування 

здоров’язбережувальної компетентності учасників освітнього процесу в 

контексті реалізації вимог Концепції «Нова українська школа»»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хлобощиній В.В.: 

         1.1. Вважати, що формування здоров’язбережувальної компетентності 

учасників освітнього процесу здійснюється в контексті реалізації вимог 

Концепції «Нова українська школа». 

         1.2. Опрацювати довідку та рішення колегії від 26.03.2019 року «Про 

виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 

26.03.2019 «Про формування здоров’язбережувальної компетентності учасників 

освітнього процесу в контексті реалізації вимог Концепції «Нова українська 

школа» для практичного використання. 

         1.3. Протягом 2019-2020 років удосконалити систему 

здоров’язбережувальної діяльності шляхом залучення до співпраці всіх 

учасників освітнього процесу з батьківською громадою, громадськими 

організаціями, науковцями, медичними працівниками. 

 1.4. На початок 2019-2020 навчального року сформувати якісний 

кадровий склад учителів основ здоров’я з числа тих, хто пройшов курси з 

упровадження освіти на основі життєвих навичок.  



 1.5. Протягом 2019 року здійснювати контроль за впровадженням 

здоров’язбережувальних технологій в освітній процес з різних навчальних 

дисциплін та провести в січні 2020 року нараду при директорові із зазначеного 

питання.  

 1.6. Створити до 01.09.2019 модель розвитку закладу як Школи сприяння 

здоров’ю, ураховуючи матеріально-технічне, навчально-методичне 

забезпечення закладу. 

         2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Хлобощину В.В. 

. 

 

                        Директор                                       О.С.Стайко 
 

Хлобощина   615-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 



НАКАЗ 

 

26.03.2019          № 215 

 

Про виконання рішення колегії управління  

освіти і науки Сумської міської ради  

від 26.03.2019 «Про формування  

здоров’язбережувальної компетентності  

учасників освітнього процесу в контексті  

реалізації вимог Концепції «Нова  

українська школа» 

 

Відповідно до рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської 

ради (протокол № 1/1 від 26.03.2019 року) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Вважати, що формування здоров’язбережувальної компетентності 

учасників освітнього процесу здійснюється в контексті реалізації вимог 

Концепції «Нова українська школа». 

 2. Інформаційно-методичному центру управління освіти і науки Сумської 

міської ради: 

 2.1. До 01.04.2019 року ознайомити адміністрації закладів та педагогічні 

колективи з інформацією щодо зазначеного питання. 

 2.2. Протягом вересня 2019 року здійснити вивчення кадрового складу 

вчителів основ здоров’я з метою встановлення відповідності їх фаховій 

підготовці з освіти на основі життєвих навичок.   

 3. Керівникам закладів освіти:  

 3.1. Протягом 2019-2020 років удосконалити систему 

здоров’язбережувальної діяльності шляхом залучення до співпраці всіх 

учасників  освітнього процесу з батьківською громадою, громадськими 

організаціями, науковцями, медичними працівниками. 

 3.2. На початок 2019-2020 навчального року сформувати якісний 

кадровий склад учителів основ здоров’я з числа тих, хто пройшов курси з 

упровадження освіти на основі життєвих навичок.  

 3.3. Протягом 2019 року здійснювати контроль за впровадженням 

здоров’язбережувальних технологій в освітній процес з різних навчальних 

дисциплін та провести в січні 2020 року нараду при директорові із зазначеного 

питання.  

 3.4. Створити до 01.09.2019 модель розвитку закладу як Школи сприяння 

здоров’ю, ураховуючи матеріально-технічне, навчально-методичне 

забезпечення закладу. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора 

Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д. 

 



 

Начальник  

управління освіти і науки       А.М. Данильченко 

 
Голобородько 65-88-92        

 

 
 


