
 
КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 
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НАКАЗ 

05.05.2017            № 23 
 

Про організацію роботи табору з 

 денним перебуванням дітей  

« Сонечко » у 2017 році  

 

На виконання наказу відділу освіти від 03.05.2017 №90 «Про організацію заходів з 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році», наказу директора школи від 

05.05.2017 № 22 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 

2017 році» 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Роботу табору з денним перебуванням дітей «Сонечко» розпочати 27 травня 2017 

року.  

2. Призначити виконувати обов'язки директора табору вчителя трудового навчання та 

інформатики Кравець Світлану Миколаївну. 

3. Призначити педагогічний персонал табору (додаток 1); 

4. Призначити господарський, медичний, обслуговуючий персонал, працівників кухні 

(додаток 2); 

5. Затвердити документацію табору : 

5.1. Положення про табір з денним перебування дітей «Сонечко» при Куцівській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.( Додаток 3); 

5.2. Штатний розпис табору з денним перебування дітей «Сонечко» (додаток 2); 

5.3. Режим роботи табору з денним перебування дітей «Сонечко»; (Додаток 4). 

5.4 Графік роботи працівників табору з денним перебування дітей «Сонечко» 

(додаток 5). 

5.5. Список учнів 1-4 класів, які будуть відвідувати табір з денним перебуванням 

дітей «Сонечко» (Додаток 6); 



5.6. Посадові інструкції працівників табору з денним перебування дітей «Сонечко», 

інструкції з охорони праці, інструкції з безпеки життєдіяльності (додатки 7-9). 

5.7. План роботи табору (додаток 10). 

6. Директору табору Кравець Світлані Миколаївні: 

6.1. До початку роботи табору провести інструктажі з охорони праці з працівниками 

табору. 

6.2. Забезпечити до 20.05.2017 підготовку приміщень табору до огляду готовності 

таборів з денним перебуванням дітей . 

6.3. До 15.05.2017 підготувати табірну документацію. 

7. Працівникам табору: 

7.1. До початку роботи табору пройти щорічний медичний огляд. 

7.2. До 20.05.2017 подати на затвердження директору табору плани роботи 

(культорганізатору, вихователям, акомпаніатору, інструктору з фізкультури, медичній 

сестрі). 

7.3. Забезпечити дотримання належного догляду за дітьми, харчування, денного 

відпочинку, організацією виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, роботи гуртків 

за інтересами. 

7.4. Забезпечити якісну підготовку матеріалів на районний огляд конкурс дитячих 

закладів оздоровлення і відпочинку. 

8. Відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей під час роботи табору з 

денним перебуванням «Сонечко» покласти на директора табору, вчителя трудового 

навчання Кравець Світлану Миколаївну та працівників таборів відповідно до своїх 

посадових обов'язків. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального за проведення 

відпочинку та оздоровлення вчителя Кравець Світлану Миколаївну. 

Директор школи     Є.В.Кердань 

З наказом ознайомлені: 

__________  Колташов І.С                   __________   Вовк Н.В. 

__________  Поляруш А.В.                  __________   Волошин Л.А 

__________  Кравець С.М                   __________   Волинець О.В. 

__________  Усенко Т.Й.                     __________  Кошик О.С. 


