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НАКАЗ 

05.05.2017            № 22 
 

Про організацію заходів з літнього  

оздоровлення та відпочинку  

дітей у 2017 році  

 

На виконання розпорядження Смілянської районної державної адміністрації від 

08.02.2017 №37 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей», наказу відділу 

освіти від 03.05.2017 №90 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2017 році» з метою забезпечення належної підготовки і проведення 

літньої оздоровчої кампанії 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати у червні 2017 року на базі школи роботу табору з денним 

перебуванням дітей та табору праці і відпочинку з денним перебуванням дітей. 

2. Призначити відповідальним за проведення літнього відпочинку та оздоровлення 

школярів вчителя трудового навчання та інформатики Кравець Світлана Миколаївна. 

3. Відповідальній за проведення літнього відпочинку та оздоровлення школярів 

Кравець Світлані Миколаївні: 

3.1. Забезпечити контроль за дотриманням таборами з денним перебуванням дітей 

закладами вимог законів України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, „Про охорону 

дитинства”, „Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення”, 

„Про пожежну безпеку”, санітарних, протипожежних правил, правил порядку 

проведення екскурсій, походів, купання у водоймах, правил перевезення дітей 

автомобільним та іншими видами транспорту, створенням належних умов для охорони 

життя і здоров’я дітей та якісного харчування, режиму роботи, забезпеченням належного 

догляду за дітьми, виховного процесу, змістовного дозвілля дітей та денного відпочинку.   

3.2. Взяти під особистий контроль в дитячих відпочинкових закладах забезпечення 

дотримання належного догляду за дітьми, харчування, денного відпочинку, організацією 

виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, роботи гуртків за інтересами. 

3.3. Упродовж літніх канікул забезпечити постійний патронат учнів з сімей, що  

перебувають у складних життєвих обставинах. 

3.4. Забезпечити створення належних умов для відпочинку й оздоровлення дітей у 

дитячих закладах. 

    3.5. До 15.05.2017 розробити та подати на затвердження: 

-  проекти штатних розписів табору з денним перебуванням дітей та табору праці 

і відпочинку з денним перебуванням дітей (на основі «Типових штатних нормативів 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» затверджених наказом 

Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.2009 №1254); 



- проекти положень табору з денним перебуванням дітей та табору праці і 

відпочинку з денним перебуванням дітей (на основі Типового положення про дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.04.2009 № 422); 

- проекти посадових інструкцій працівників таборів з денним перебуванням 

дітей; 

- проекти інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи 

табору з денним перебуванням дітей. 

3.6. До 15.05.2017 здійснити якісний підбір кадрів для роботи у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку. 

          3.7. До 15.05.2017 провести підготовку приміщень та табірної документації до 

огляду готовності таборів з денним перебуванням дітей до початку роботи.  

3.8. До 15.05.2017 провести обстеження спортивних споруд на безпечність їх 

експлуатації; приміщень у яких працюватимуть табори на виконання вимог та норм  з 

охорони праці і безпеки життєдіяльності. 

3.9. Провести роботу із залучення учнів школи до відпочинку у пришкільних 

таборах, враховуючи запити батьківської громадськості;  

3.10. Взяти  під особливий контроль організацію оздоровлення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Першочергово охопити послугами з відпочинку 

та оздоровлення дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких визнані учасниками 

бойових дій, відповідно до п.19.ч.І статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти)  у 

районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а 

також помер внаслідок захворювання, одержаного у період участі у АТО; дітей, один з 

батьків яких загинув під час масових акцій протесту, або помер унаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, 

зареєстрованих як внутнішньо-переміщені особи. 

3.11. Продовжити роботу щодо залучення позабюджетних коштів для проведення 

відпочинку та оздоровлення. 

3.12. До 15.05.2017 розробити план роботи таборів з денним перебуванням дітей та 

праці і відпочинку з денним перебуванням дітей. Запланувати у таборах, що діятимуть у 

закладі, заходи з національно-патріотичного виховання; передбачити роботу іншомовних 

гуртків; забезпечити проведення туристичних екскурсій та походів. 

3.12. Організувати роботу щодо участі у районному огляді-конкурсі дитячих 

закладів оздоровлення і відпочинку, згідно з Положенням, затвердженим наказом 

Міністерства соціальної політики України від 23.06.2012 № 383, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України від 13.07.2014 за № 1181/21493.  

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

               Директор школи                    Є.В. Кердань  

 

З наказом ознайомлена: 

 

_____________С.М. Кравець 


