МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)
______________________________________________________________________________________
46024 м. Тернопіль , вул . Генерала Тарнавського 7 а , тел . ( 0352 ) 26 - 93 – 16
sportgart@ukr.net

Від 27 листопада 2017 р. № 300
На № ____ від ________ р.
Директорам ДЮСШ
структурних підрозділів
освіти
Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України на виконання наказу
Міністерства молоді та спорту №946 від 07.03.2017 «Про затвердження форм
звітності №5-ФК (річна), №5-ФК (зведена) (річна) про діяльність ДЮСШ
(СДЮСШОР) та інструкції щодо їх заповнення та наказу Комітету з
фізичного виховання та спорту МОН України №203 від 06.11.2016 «Про
порядок прийому статистичної звітності за формою №5-ФК надсилає перелік
додатків, які додатково надаються ДЮСШ структурних підрозділів освіти
до звіту форми №5 ФК.
Перелік додатків(додаються):
1. Список вихованців, які входять до складу національної збірної
команди України з видів спорту (основний , кандидати, резерв)
станом на 31 грудня 2017 року відповідно до форми №1
2. Інформація щодо ДЮСШ відповідно до їх категорійності відповідно
до Фоми №2
3. Інформація щодо ДЮСШ відповідно до їх категорійності відповідно
до Фоми №3
4. Інформація щодо працюючих тренерів-викладачів станом
на 31.12.2017 відповідно до Фоми №4
5. Список тренерів-викладачів, які пройшли курси підвищення
кваліфікації у грудні 2016-2017 р. відповідно до Форми №6
6. Учнів ДЮСШ переданих на навчання до спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю (УФК, УОР, спортивні
ліцеї, інтернати, ЗНЗ тощо) станом на грудень 2016-2017 н. р.
відповідно до Форми №8
7. Відомості про організацію роботи медичних працівників ДЮСШ
відповідно до Форми №9
8. Описовий звіт (відповідно до вимог)

9. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
10.Копія довідки про включення до єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України
11.Тарифікаційний список тренерів-викладачів
12.Штатний розпис
13.Копія затверджених груп спеціалізованої підготовки та підготовки
до вищої спортивної майстерності
14.Розклад занять з адресою місця проведення
15.Копія статуту школи
16.Копія про надання категорії спортивній школі
17.Список заслужених тренерів та спортсменів МСУ, МСУМК
18.Аналіз статистичних показників діяльності школи за останні 3 роки
(к-ть відділень за видами спорту (зміни описати), к-ть вихованців,
кількість тренерів, к-ть штатних тренерів, к-ть навчальних груп,
усього фінансових надходжень, витрати на навчально-спортивну
роботу, витрати на придбання інвентарю,к-ть спортивних споруд)
Всі додатки надаються в двох примірниках в Тернопільське обласне
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України (м.
Тернопіль вул. Г.Тарнавського 7а, оф.20) відповідно до графіка подання
звітності за формою 5-ФК листа управління фізичної культури та спорту
Тернопільської облдержадміністрації від 24.11.2017 року № 02-17/924

Начальник відділення

Гот. Фігурська Наталія Василівна (0352) 26 93 16
099 45 81 446, 067 79 97 165

О.Бірюков

Форма 1.

№
з/п

Список вихованців,
які входять до складу національної збірної команди України з видів спорту
(основний, кандидати, резерв)
станом на 31 грудня 2017 року
Дата, №
Дата, №
Назва
наказу
Дата
Назва
наказу
П.І.Б.
П.І.Б.
Вид
групи,
зарахува
народж
спортивн зарахув
тренера вихованця
спорту
рік
ння до
ення
ої школи ання до
викладача
навчання збірної
ДЮСШ
команди
основний склад

1
кандидати до збірних команд України
1
резервний склад збірних команд України
1
Примітка: якщо вихованці знаходяться у групах базової підготовки додатково до
зазначеного списку подається копія наказу, яким затверджена група.
Форма 2.
Інформація
щодо дитячо-юнацьких спортивних шкіл
відповідно до їх категорійності

з них, кількість що мають
назва спортивної
школи

1.
станом на 31 грудня 2017 року

без
категорії

другу

першу

вищу

категорії
статус
"спеціалізована"

№
з\п

кількість шкіл, що
забезпеченні
комп’ютерами
(кількість),
Інтернетом
комп’ют
ер

підключен
ня до
Інтернету

Форма 3.
Список ДЮСШ та СДЮШОР відповідно до їх категорійності

Назва території

№
з/п

повна назва школи

Фактична адреса
(код) школи (відділень
електронна
відділення
телефо
з видів спорту,
юридична
адреса та
з видів
н
де проходить
адреса
адреса сайту
спорту
робочи
навчальношколи
й
тренувальний
процес)
Школи вищої категорії

П. І. Б.
директора
(без
скорочень)

мобільний
телефон
керівника

Школи І категорії
Школи ІІ категорії
Школи без категорії
Форма 4.
Зведена інформація щодо працюючих тренерів-викладачів станом на 31 грудня 2017 року

Всього по
території:

З них
жінок

Понад
20 років

З них
жінок

понад
10 років

З них
жінок

З числа штатних тренерів мають стаж
роботи (осіб)

понад
3 роки

З них жінок

60 та старше
років

З них жінок

30 - 60 років

З них жінок

Із числа штатних тренерів,
кількість осіб віком

до 30 років

З них жінок

у тому числі
штатні

назва спортивної
школи

З них жінок

№
з\п

усього

Кількість тренерів
(осіб)

Форма 6.
Список тренерів-викладачів,
які пройшли курси підвищення кваліфікації у грудні 2016-2017 р.
Назва
спортивної
школи

П.І.Б.
тренера

Назва
закладу
підвищення
кваліфікації

Строки та рік
підвищення
кваліфікації

Вид
спорту

№ свідоцтва
про ПК

Форма 8.

П.І.Б.
№
спортсме
з/п
на

назва
спортивної
школи

Клас до якого
зараховано
вид
спорту

Назва
СНЗСП

спортивний
розряд або звання

№
з/
п

рік народження

Список учнів ДЮСШ, СДЮШОР переданих на навчання до спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю (УФК, УОР, спортивні ліцеї, інтернати,
спортивні ЗНЗ, тощо) станом на грудень 2016 р.- 2017 н. р. та 2017-2018 н. р.

Склад
національної
збірної
команди
(основний,
кандидат,
резерв)

Всього по
території
Форма 9.

1

пристосовані
під кабінет

спеціальні

масажист

штатні
сумісники

сумісники

всього

медична
сестра

штатні

лікар

сумісники

назва
спортивної
школи

наявність
лікарського
кабінету

медичні працівники, з них

штатні

№
з\п

категорійність

Відомості про організацію роботи медичних працівників спортивної школи

Вимоги
до письмового звіту території
щодо розвитку спортивних шкіл
В звіті обов'язково повинна бути надана інформація з наступних питань:
1. Збільшення чи зменшення кількості спортсменів
2. Перепідпорядкування освітянських шкіл чи їх спортивних баз
(підстава, чий наказ/рішення, ксерокопія додається)
4. Проведення та участь у семінарах, нарадах директорів – методистів,
круглих столів/конференцій. Участь в огляд-конкурсі.
5. Заслуховування та розгляд питань розвитку, функціонування
спортивних шкіл, які і де заслуховувались (обласні, міські, районі –
колегії/президії відділень(філій)/ департаментів (управлінь) освіти/ молоді та
спорту/ держадміністрацій),
ксерокопії рішень додаються. Наявність
регіональних програм розвитку спорту, позашкільних навчальних закладів
департаментів (управлінь) освіти/ молоді та спорту/ держадміністрацій.
6. Співпраця з громадами.
7. Проблеми
8. Які спортивні змагання проводяться серед спортивних шкіл та
школярів (чи щорічні ігри школярів або інші заходи з командним заліком
закладам або районам), ким, на якому рівні підведенні підсумки.
9. Які проводились заходи, семінари або інша організаційна робота з
керівництвом та тренерським складом шкіл, місця проведення курсів
підвищення кваліфікації тренерський складу.
10. Співпраця з обласними інститутами післядипломної освіти
педагогічних працівників та іншими вищими навчальними закладами.
11. Яка робота проводиться щодо організації навчання плаванню учнів
навчальних закладів (програми обласні, міські, накази).
12. Фінансування шкіл - назва статі фінансування, через органи освіти чи
управління спорту (вибірка по школам).
13. Інформація про передовий досвід роботи шкіл та засоби його
розповсюдження.
14. Проблеми та пропозиції щодо функціонування спортивних шкіл в
умовах децентралізації влади.
15. Проведені спортивні заходи, турніри і т.д.
16.Участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях
Зміст описового звіти повинен мати описовий аналіз по основних
показникам діяльності спортивних шкіл у порівнянні за 3 роки (збільшення зменшення, кількість - відсоток, пояснення).

