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Інформація
про підсумки IV обласної спартакіади працівників
загальноосвітніх навчальних закладів.
Освітянська обласна спартакіада має давню історію, яка сягає ще в середину
ХХ століття. В часи незалежності її було відновлено в 2006 році. Засновниками
та організаторами заходу є обласне управління (нині – департамент) освіти і
науки та Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки
України.
Четверта за часів незалежності обласна спартакіада працівників
загальноосвітніх навчальних закладів проходила в березні-квітні 2016 року.
Відбіркові зональні змагання пройшли в м. Василівці, м. Бердянську, м.
Пологах, м. Мелітополі, Дніпровському районі м. Запоріжжя.
14 квітня в Шевченківському районі м. Запоріжжя пройшли фінальні змагання
IV обласної спартакіади працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Змагання з шахів, легкої атлетики та настільного тенісу відбулися в ЗОШ
№101, а з міні-футболу – в ЗОШ №12. На підсумковий етап спартакіади
з’їхалися збірні команди-переможці зональних змагань з Василівського,
Приморського, Пологівського, Якимівського районів, Заводського району м.
Запоріжжя.
Зональні і фінальні обласні змагання починалися з урочистого відкриття,
вшанування учасників. Районними та міськими організаціями Профспілки
разом з відділами освіти, які приймали змагання, грамотно підібрано суддівські
колегії, головних суддів, створено найбільш сприятливі умови для підготовки
до змагань, їх проведення.
Всі змагання пройшли без серйозного травматизму, хоча поодинокі випадки
травмування під час ігор з міні-футболу мали місце, але вони були не досить
значними.
Основною причиною деяких непорозумінь стало порушення Положення щодо
формування збірних команд з міні-футболу, а саме залучення до їх складу
тренерів ДЮСШ. Такі підозри мали місце майже на всіх зональних змаганнях.

В збірній команді Пологівського району на фінальних змаганнях із 7 членів
команди 4 були тренерами ДЮСШ, за що команда і була знята із змагань.
Нелегку, але почесну перемогу в фінальних змаганнях здобули і стали
переможцями спартакіади:
•

І місце – збірна команда Приморського району;

•

ІІ місце – збірна команда Якимівського району;

•

ІІІ місце – збірна команда Василівського району.

Команди-переможці зональних та фінальних змагань нагороджені кубками
обласної організації Профспілки та спільними грамотами департаменту освіти і
науки Запорізької ОДА та Запорізької обласної організації галузевої
Профспілки. Переможці в змаганнях по видам спорту заохочені
профспілковими виплатами згідно Положення.
Кращі учасники зональних і фінальних змагань обласної спартакіади
представлятимуть обласну організацію Профспілки на Всеукраїнській галузевій
профспілковій спартакіаді у вересні цього року в м. Києві.
В IV обласній спартакіаді працівників ЗНЗ взяли участь 23 збірні команди, що
на 3 більше, ніж в 2012 році. Участь у спартакіаді не приймали: Вільнянський,
Кам’янсько-Дніпровський, Мелітопольський, Приазовський, Токмацький,
Розівський райони, м. Токмак, Хортицький район м. Запоріжжя.
Заходи спартакіади широко висвітлювались в ЗМІ: на сайті обласної організації
Профспілки, сайті Запорізької ОДА, телеканалах МТМ-Запоріжжя,
Бердянському ТБ.
Від постійної комісії з питань культурно-масової, спортивно-туристичної
роботи комітету обласної організації Профспілки пропоную президії обкому:
Відзначити:
1. Вагомий внесок у підготовку і проведення зональних та фінального етапів
спартакіади голів Василівської РОП Бабаченко О.Г., Пологівської РОП Мовчан
З.А., Бердянської МОП Моненко Н.В., Мелітопольської МОП Маненко Т.В.,
Ленінської РОП м. Запоріжжя Пашко А.М., Шевченківської РОП м. Запоріжжя
Куниці Н.І, керівників відповідних органів управління освітою.
2. Високий рівень підготовки збірних команд Василівського, Веселівського,
Бердянського, Гуляйпільського, Запорізького, Приморського, Пологівського,

Якимівського
районів,
міст
Бердянська,
Енергодара,
Мелітополя,
Вознесенського,
Заводського,
Дніпровського,
Комунарського,
Олександрівського районів м. Запоріжжя.

3. Затвердити результати IV обласної спартакіади та нагородити кубками і
спільними грамотами Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА та
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
переможців обласного етапу:
І місце – збірна команда Приморського району
ІІ місце – збірна команда Якимівського району
ІІІ місце – збірна команда Василівського району
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постійної комісії
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