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І. О с н о в н і п о л о ж е н н я .

Це положення розроблено на основі Положення про організацію
фізичного виховання і масового спорту, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України від 23.01.06 № 4, Наказу Міністерства
освіти і науки України від 14. 11.2003р.№757 «Про затвердження навчальних
програм з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України І-ІІ
рівнів акредитації,Інструкції прпо розподіл учнів на групи для занять з
фізичної культури, інших актах України з питань освіти та фізичного
виховання.
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
фізичне виховання - складова освіти і виховання, педагогічний,
навчально-виховний процес, предмет (навчальна дисципліна), спрямований
на оволодіння знаннями, уміннями й навичками щодо управління фізичним
розвитком людини різновидами рухової активності, з метою навчання і
виховання особистості в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я
і здоров’я оточення;
фізична реабілітація - спеціалізований напрям процесу фізичного
виховання людини з відхиленнями в стані здоров’я.
спеціальної медичної групи- спеціальне учбове відділення до якого
зараховуються студенти віднесені за даними медичного обстеження .
II. О р г а н із а ц ія н а в ч а л ь н и х за н я т ь .

Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання
відбувається відповідно розподілу студентів на академічні групи та згідно з
розкладом навчальних занять, затвердженого директором коледжу, графіком
консультацій, індивідуальних занять, занять груп з фізичної реабілітації,
розкладом роботи навчальних секцій спортивного виховання, що
затверджуються заступником директора з навчальної роботи.
1. До навчальної групи з фізичної реабілітації на основі щорічного
медичного обстеження зараховуються студенти, які за даними особистої
медичної картки, медичного обстеження віднесені за станом здоров’я до
спеціальної медичної групи, групи лікувальної фізичної культури або
звільнені від практичних занять. Заняття із студентами навчальної групи
фізичної реабілітації проводяться, як правило, фахівцями зі спеціальною
освітою, у навчальний час за додатковим розкладом навчальних занять
(2 го д . н а т и ж д е н ь ,7 0 го д и н на р ік ).

2.
Медичний працівник коледжу на підставі довідки про стан здоро
якій визначається група для занять з фізичної культури (виховання) здійснює
розподіл всіх студентів на групи (додаток 1).
3.
Наказом директора коледжу списки студентів віднесених
спеціальних груп затверджуються на поточний рік і доводяться до відома
викладачів та кураторів груп.
4. Спеціальні групи формуються за нозологічними ознаками.
5.Залікові вимоги для студентів,що за станом здоров'я віднесені до
спеціальної групи,розробляються з урахуванням медичних показників і
протипоказань.
6.
На підставі наказу, куратор групи за участі медичного працівн
оформляє Листок здоров'я(додаток 2) який зберігається в журналі обліку
академічних занять.
7.
У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоро
обов'язковим підписом куратора групи і медичного працівника.

