
Правила техніки безпеки під час проведення спортивних занять 

     Заняття з фізичного виховання проводяться безпосередньо інструктором з 

фізкультури, який пройшов обов’язковий профілактичний медичний огляд,  

відповідно до навчальних програм. До занять допускаються діти, які також 

пройшли медичний огляд, та не мають протипоказань щодо стану здоров’я, у 

яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізкультурою. 

   Спортивний зал та розміщене у ньому обладнання має відповідати вимогам 

санітарних правил та норм, правилам пожежної безпеки. Має бути достатнє 

освітлення спортивного залу, температура повітря у межах 15-17 С. Усе 

спортивне обладнання та інвентар повинен бути справним і надійно 

закріпленим. Перед кожним заняттям перевіряється стан інвентаря, міцність 

кріплення канатів, гімнастичних стінок тощо. 

   Правила техніки безпеки під час проведення фізичних занять є обов’язковими 

для виконання вихованцями.  

Вимоги безпеки під час проведення занять: 

• Суворо дотримуватись вимог техніки безпеки на заняттях  з фізкультури. 

• Проводити заняття у спортзалі разом з інструктором. 

• На занятті з  фізкультури діти повинні бути одягнені тільки у спортивну 

форму, нігті коротко обрізані, волосся підібране. 

• Взуття має бути з гумовою підошвою. 

•У місцях стрибків необхідно мати гімнастичні мати. 

• Не виконувати вправи на приладах без страхування. 

• Не стояти поблизу гімнастичного приладу під час виконання дитиною  вправ. 

• При виконанні вправ поточним методом слідувати з інтервалом. 

• При виконанні стрибків приземлення має бути м'яким з поступовим 

присіданням. 

• Не виконувати вправи, маючи вологі долоні. 

• Бути уважним при виконанні вправ, переходах від приладу до приладу. 

• Перед виконанням вправ на приладах перевірити закручення гвинтів. 

• Спортивна форма завжди має бути чистою. 

• Взуття має відповідати розміру, що носить вихованець. 

• При поганому самопочутті, пошкодженнях, запамороченнях, болях в серці, 

печінці, шлунково-кишкових розладах терміново попередити інструктора. 

• Після занять потрібно мити руки з милом. 



Не дозволяється: 

• Заходити в спортивний зал без спортивного взуття. 

• Вживати жувальну гумку  чи цукерки на занятті. 

• Носити на занятті фізкультури ланцюжки, обручки та годинники. 

• Штовхати у спину дитину, яка біжить попереду. 

• Підсідати під гравця, який вистрибує. 

• Робити підніжки, чіплятися за форму. 

• Переносити важкі прилади. 

• Змінювати висоту приладів без дозволу інструктора. 

• Переходити від приладу до приладу без дозволу інструктора. 

• Брати снаряди в руки чи іти за снарядами без дозволу інструктора. 

   Під час рухливих ігор діти мають виконувати вказівки інструктора і 

дотримуватися правил гри. 


