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ПІДСУМКИ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ
за 2019-2020 навчальний рік у
Рівненському професійному ліцеї
Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є
складовою частиною системи виховання і освіти, що спрямована на зміцнення
здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей.
Спортивно-масова робота впродовж навчального року у Рівненському
професійному ліцеї велась за трьома напрямами:
I напрям - робота спортивних гуртків.
II напрям - внутрішньоліцейні заходи з фізичного виховання.
III напрям - участь ліцею у спартакіаді ПТНЗ Рівненської області та м. Рівного.
У ліцеї працює чотири оплачуваних спортивних гуртків, які готують учнів для
участі у спартакіадах, а саме:
Баскетбол -

юнаки - 14 учнів,
дівчат- 14 учнів;

Волейбол -

юнаки - 11 учнів,
дівчат - 11 учнів;

Міні-футбол -

юнаки — 15 учнів,

Настільний теніс - юнаки - 8 учнів,
дівчат - 6 учнів;
Всього 79 учнів.
З жовтня 2019 року на базі ліцею проводилася внутрішня «Спартакіада серед
учнівської молоді ліцею». Метою та завданням проведення спартакіади було:
1) проведення пропаганди здорового способу життя;
2) залучення учнів до занять у спортивних гуртках;

3) формування збірних команд ліцею за видами спорту для участі у спартакіаді
ПТНЗ Рівненської області та м. Рівного.
Спартакіада проводилася окремо серед юнаків та дівчат з наступних видів
спорту: волейбол, баскетбол, міні-футбол (юнаки), настільний теніс, армспорт, шахи.
У спартакіаді брали участь всі учбові групи у кількості 319 учнів. Команди
груп, які зайняли призові місця у спартакіаді ліцею були нагороджені адміністрацією
ліцею грамотами та дипломами (підведення підсумків та таблиця результатів
спартакіади Рівненського професійного ліцею за 2019-2020 н. р. додаються).
Також впродовж 2019-2020 навчального року викладачами фізичної культури
було проведено два спортивно-виховних заходи:
-

Олімпійський тиждень «Спорт для всіх» до Дня фізичної культури і

спорту:
- спортивне свято «Козацькі забави» до Дня захисника Вітчизна;
Переможців змагань таких заходів нагороджено адміністрацією ліцею
грамотами та дипломами.
Наш ліцей брав участь у:


спартакіаді ПТНЗ Рівненської області;



спартакіаді м. Рівного.
У спартакіаді ПТНЗ Рівненської області за 2019-2020 н. р. від ліцею учні були
задіяні у змаганнях за десяти видами спорту. Результати призових місць
наступні:
армспорт (дівчата) 2 місце;

- армспорт (юнаки) - 6 місце;
-волейбол(юнаки)-ІІІ місце

У загальному заліку спартакіаді серед 19 ПТНЗ Рівненської області з шісти
найкращих видів спорту Рівненський професійних ліцей посів 5 загальнокомандне
місце (таблиця результатів додається).
Одним із основних видів роботи викладачів кафедри фізичної культури та
керівників гуртків є проведення товариських зустрічей між учнями та студентами
ліцеїв, коледжів та інститутів м. Рівного, а саме: волейбол (юнаки та дівчата),
баскетбол (юнаки та дівчата), міні-футбол (юнаки), армспорт (юнаки та дівчата) та
настільного тенісу (юнаки та дівчата).
Змагання спартакіади ПТНЗ Рівненської області та м. Рівного проводяться за 18
видами спорту. В них було задіяні 75 учнів ліцею.
Адміністрацією ліцею проводиться заохочення учнів для участі у спортивних
змаганнях шляхом нагородження переможців призерів та учасників обласних змагань
грошовими преміями, за рахунок економії стипендіального фонду.
У 2019-2020 н. р. на зміцнення матеріально-технічної бази фізичного виховання
у Рівненському професійному ліцеї було витрачено близько 5 тис. грн.

