ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З
“ 03 ” травня 2017 р.

м. Одеса

№ 164/ОД

Про організацію літнього
оздоровлення та відпочинку
дітей у 2017 році
Відповідно до Закону України « Про оздоровлення та відпочинок
дітей», доручення Прем’єр- міністра України від 20.04.2017 №12698/1/1-17
щодо

проведення

літньої

оздоровчої

кампанії

2017

року,

наказу

Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 №662 «Про забезпечення
права

дітей

на оздоровлення

та відпочинок

в

дитячих

закладах

оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою»
на виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей в Одеській
області на період 2014-2017 років, затвердженої рішенням Одеської
обласної ради

від 18.09.2013 № 880-VI

(із змінами від

21.02.2014

№1025-VI) з метою належної організації літньої оздоровчої кампанії у
2017 році
НАКАЗУЮ:
1. Директору департаменту освіти та науки Одеської міської ради,
начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад:
1.1. Разом з місцевими органами виконавчої влади, іншими
органами державної влади, профспілковими та громадськими організаціями
провести необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і
проведення оздоровлення та відпочинку дітей, створення умов для

зайнятості дітей з використанням бази стаціонарних дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів.
1.2.

Забезпечити

цільове

використання

бюджетних

коштів,

передбачених на проведення оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до
статті 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
1.3. Посилити контроль за недопущенням використання дитячих
оздоровчих закладів не за призначенням або вилучення їх із сфери
позашкільної освіти.
1.4. Вжити заходів до організації на базі навчальних закладів таборів з
денним перебуванням, у тому числі літні мовні табори; забезпечити
дотримання в них належного догляду за дітьми, режиму харчування,
денного

відпочинку,

прогулянок,

фізкультурно-спортивну,

а

також

культурно-екскурсійну

відповідну
роботу.

виховну,

Передбачити

зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, на базі яких будуть
функціонувати такі табори.
1.5. Створити умови для проведення в дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку профільних, тематичних змін та заходів з національнопатріотичного виховання.
1.6. Зарахування дітей до таборів з денним перебуванням здійснювати
відповідно до заяви батьків учнів.
1.7.

Забезпечити

у

першочерговому

порядку

організоване

оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги
і підтримки, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування; дітей, які перебувають на обліку, як такі, що опинились в
складних життєвих обставинах; дітей з девіантною поведінкою та з сімей,
які знаходяться під соціальним супроводом; дітей з інвалідністю; дітей, які
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та

обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних,
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих
творчих колективів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дітей
внутрішньо переміщених осіб, дітей учасників АТО, дітей загиблих у районі
проведення АТО, дітей загиблих учасників масових акцій громадянського
протесту.
1.8. Забезпечити контроль за дотриманням дитячими оздоровчими
закладами вимог Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
«Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», за створенням належних
умов

для охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування, за

дотриманням

санітарних,

протипожежних

правил,

правил

порядку

проведення екскурсій, походів, купання у водоймах, правил перевезення
дітей автомобільним та іншими видами транспорту.
1.9. Активізувати роботу педагогічних колективів, загальноосвітніх
навчальних

закладів

щодо

організації

змістовного

дозвілля

дітей.

Підвищити персональну відповідальність керівників закладів оздоровлення
та відпочинку за порушення законодавства щодо безпеки життєдіяльності
дітей; виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, роботи гуртків,
клубів, студій, об’єднань за інтересами.
1.10.

Створити

умови

для

надання

медичних

послуг

та

медикаментозне оснащення.
1.11. Роботу дитячих таборів з денним перебуванням розпочати з
01 червня 2017 року з терміном перебування дітей у таборі не менше
14 днів.
1.12.

Сприяти

організації

літніх

мовних

таборів

на

базі

загальноосвітніх навчальних закладів
1.13.

Подати відділу загальної середньої та позашкільної освіти

(spo_oda@ukr.net) наступну інформацію:

1.13.1. До 15 травня, 05 червня, 05 липня, 15 серпня 2017 року
інформувати про хід літньої оздоровчої кампанії за формами згідно з
додатком (додаток 1).
2. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти
та виховання дітей (Макосій Д.І.), Одеській обласній спеціалізованій
дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву (Мельников А.В.)
вжити заходів щодо організації та проведення протягом червня – липня
2017 року обласних масових заходів з еколого-натуралістичного, науковотехнічного,

художньо-естетичного,

дослідницького-пошукового

та

туристсько-краєзнавчого,

фізкультурно-спортивного

напрямів

позашкільної освіти за участю учнівської молоді – учасників і переможців
фестивалів, конкурсів, змагань, зльотів, експедицій тощо.
3.

Одеському

обласному

інституту

удосконалення

вчителів

(Кавалеров В.А.)
3.1. Забезпечити до 27 травня 2017 року органи управління освітою та
навчальні заклади необхідними методичними матеріалами щодо організації
змістовного дозвілля у відпочинкових та оздоровчих таборах, розмістивши
відповідні матеріали на офіційному веб-сайті.
3.2. Організувати проведення навчальних семінарів, тренінгів щодо
питань організації літніх мовних таборів на базі загальноосвітніх
навчальних закладів.
3.2. Розробити методичні рекомендації щодо формату, змісту та
практичного наповнення проведення мовних таборів.
3.3. Розробити методичні рекомендації щодо відзначення державних
свят, виховної, національно-патріотичної роботи.
4. Відділу професійної освіти управління економічного та ресурсного
забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
4.1.

Рекомендувати

керівникам

вищих

навчальних

закладів,

педагогічних училищ створити для студентів, які проходять педагогічну
практику в дитячих оздоровчих закладах, необхідні умови для дострокового
проходження підсумкового семестрового контролю;

4.2. Сприяти направленню студентів вищих навчальних закладів
педагогічного профілю для роботи в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку.
5. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління
нормативності

та

якості

освіти

Департаменту

освіти

і

науки

облдержадміністрації :
5.1. Тримати на постійному контролі організацію відпочинку та
оздоровлення дітей у таборах з денним перебуванням.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є.Семенюк

