ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
«10» травня 2017

Одеса

№ 180/ОД

Про організацію літнього відпочинку
та оздоровлення вихованців
навчально-виховних закладів
інтернатного типу обласного підпорядкування
На виконання ст.7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», доручення Прем’єр-міністра України від 20.04.2017 №12698/1/1-17, від
03.02. 2015 №89 «Про здійснення заходів щодо організації мовних таборів»,
рішення Одеської обласної ради від 18.09.2013 року № 880-VІ «Про
затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей в Одеській області
на період 2014-2017 років», розпоряджень Одеської обласної державної
адміністрації від 03.05.2017 №365/А- 2017 «Про організацію відпочинку та
оздоровлення дітей і підлітків у 2017 році», від 25.02.2016 року №93/А-2016
«Про заходи з популяризації вивчення англійської мови» та з метою належного
проведення оздоровчої кампанії у 2017 році, забезпечення додержання вимог
законодавства щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей
НАКАЗУЮ:
1. Директорам навчально-виховних закладів інтернатного типу обласного
підпорядкування:
1.1.
Розробити та затвердити орієнтовні плани відпочинку та
оздоровлення вихованців інтернатних закладів на період літніх канікул
(помісячно) та їх копії надати до 31.05.2017 відділу дошкільної, корекційної
освіти та соціальної роботи.
1.1.1
до плану виховної роботи включити цикл інформаційнопросвітницьких та культурно-мистецьких заходів, спрямованих на
популяризацію та вивчення англійської мови: книжкові виставки, огляди
літератури, тощо;
1.1.2
для підвищення рівня володіння вихованцями англійською мовою
залучати до роботи з дітьми під час літніх канікул студентів вищих
педагогічних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації під час педагогічної

практики під час літніх канікул, представників благодійних та волонтерських
організацій.
1.2.
Активізувати роботу з благодійними, шефськими організаціями з
метою залучення додаткових коштів та послуг для урізноманітнення форм
умов відпочинку, оздоровлення та харчування вихованців під час канікул.
1.3.
Під час літніх канікул організувати роботу навчальних закладів
інтернатного типу в оздоровчому режимі.
1.4.
Провести роз’яснювальну роботу щодо шкідливості впливу
тютюнопаління, алкоголю та наркотиків, необхідності дотримання здорового
способу життя, недопустимості самовільного залишення території оздоровчого
табору тощо.
1.5.
Покласти персональну відповідальність на педагогічних та інших
працівників інтернатних закладів за життя і здоров’я вихованців, дотримання
санітарних правил і норм, техніки безпеки на території закладів та під час
проведення екскурсій, походів і купання у водоймах.
1.6.
З метою упередження нещасних випадків та дотримання заходів з
профілактики травматизму провести інструктажі з техніки безпеки з
обов’язковою реєстрацією у журналах встановленого зразка під підпис.
1.7.
З метою збереження життя і здоров’я дітей забезпечити безпечне
перевезення вихованців до місць відпочинку (оздоровлення) та у зворотньому
напрямі.
1.8.
Під
час
організації
екскурсійних
поїздок
керуватися
рекомендаціями, визначеними у листі Міністерства освіти і науки України від
27 квітня 2010 року № 1/9-289 «Щодо організації екскурсійних поїздок поїздом
та автобусом», Постановою Головного державного санітарного лікаря на
залізничному транспорті України від 12 квітня 2010 року № 150-ЦСАН «Про
гігієнічні вимоги до умов перевезення залізничним транспортом організованих
дитячих колективів», постановою Кабінету міністрів України від 18 лютого
1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту».
1.9.
Організацію виїзду вихованців за кордон здійснювати відповідно до
«Порядку організації виїзду за кордон на відпочинок та оздоровлення»,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1251 з
обов’язковим проведенням цільового інструктажу з охорони праці та безпеки

життєдіяльності з дітьми та супроводжуючими їх особами (з обов’язковою
реєстрацією в журналі встановленого зразка під підпис).
1.10.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно інформувати
Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.
1.11.
Про організацію та хід відпочинку (оздоровлення) вихованців
навчально-виховних закладів інтернатного типу інформувати
відділ
дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи Департаменту до
05.06.2017, 05.07.2017, 05.08.2017.
1.12.
Інформацію про підсумки проведення відпочинку та оздоровлення
вихованців навчально-виховних закладів інтернатного типу подати відділу
дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи до 05.09.2017.
2. Відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи (Углік О.В.)
тримати на постійному контролі та здійснювати координацію роботи з
організації та проведення відпочинку та оздоровлення вихованців навчальновиховних закладів інтернатного типу.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту
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