ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
15 травня 2017 року

м. Одеса

№ 185/ОД

Про організацію літнього оздоровлення
дітей у дошкільних навчальних закладах
Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про дошкільну
освіту», постанови Кабінету Міністрів України

від 22.11.2004 №1591 «Про

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Положення
про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), доручення Кабінету Міністрів України
від 20.04.2017 №12698/1/1-17, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 16.03.2012 №1/9-198, від 28.05.2012 №1/9-413, з метою створення
належних умов для освітньої, виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної
роботи з дітьми дошкільного віку у літній період 2017 року,
НАКАЗУЮ:
1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, міських рад та
об’єднаних територіальних громад:
1.1. Провести перевірки стану підготовки дошкільних навчальних закладів
до літнього оздоровлення дітей та до 26.05.2017 надати Департаменту освіти та
науки обласної державної адміністрації відповідну інформацію.

1.2. Перевести дошкільні навчальні заклади та дошкільні групи навчальновиховних комплексів «Загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» на
оздоровчий режим роботи з 01.06.2017 до 31.08.2017 та збільшити на 10 відсотків
витрати на харчування дітей.
1.3. Тримати на постійному контролі:
-

дотримання

санітарних,

протипожежних

правил,

правил

порядку

проведення екскурсій, купання у водоймах, безпеки дорожнього руху, правил
перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту;
-

неухильне

дотримання

керівниками

закладів

нормативно-правових

документів щодо організації якісного та безпечного харчування дітей в літній
період.
1.4. Забезпечити своєчасне надання звітності щодо стану організації та
підсумків оздоровлення дітей під час літньої оздоровчої кампанії 2017 року у
дошкільних навчальних закладах:
- підготовки до літньої оздоровчої кампанії (до 26 травня);
- перебігу літнього оздоровлення дітей (до 1 липня, 1 серпня за формою, що
додається);
- підсумків

оздоровлення влітку 2017 року (інформаційно-аналітичні

матеріали до 18.08.2017).
2 Керівникам дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних
комплексів «Загальноосвітня школа-дошкільний

навчальний заклад» приватної

форми власності:
2.1. До 25.05.2016 спланувати роботу закладів на літній оздоровчий період та
узгодити плани з місцевими територіальними органами Держпродспоживслужби,
Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації.

2.2. Забезпечити безпечні умови перебування дітей у дошкільних навчальних
закладах в літній період.
2.3. З 01.06.2017 внести зміни до режиму харчування дітей на літній період з
урахуванням другого сніданку.
2.4. До 30.05.2017 провести позаплановий інструктаж серед усіх працівників
дошкільних навчальних закладів щодо дотримання протипожежних норм і правил
техніки безпеки, безпеки життєдіяльності дітей, працівників в літній оздоровчий
період (з реєстрацією у журналах установленого зразка під підпис).
2.5. Забезпечити медичний кабінет необхідними лікарськими препаратами,
не допускати наявність препаратів з простроченими термінами.
2.6. Посилити контроль:
- за дотриманням санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та повітряного режиму;
- за проведенням роботи щодо профілактики дитячого травматизму та запобігання
нещасних випадків;
- за належним медичним обслуговуванням дітей;
- за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів, загартувальних процедур;
- за організацією харчування дітей.
2.7.

Активізувати

роботу

педагогічного

колективу

щодо

організації

змістовного дозвілля дошкільників протягом літа.

2.8.

Прогулянки-походи, екскурсії за межі закладу організовувати

лише

після інструктажу з педагогами, з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та
вимог техніки безпеки.

2.9. В разі виникнення надзвичайної ситуації в дошкільних закладах чи
нещасних випадків з вихованцями терміново інформувати Департамент освіти і
науки облдержадміністрації.
3. Відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи (Углік О.В.)
тримати на постійному контролі хід літнього оздоровлення дітей у дошкільних
навчальних закладах та узагальнити інформаційно-аналітичні матеріали про
підсумки проведення оздоровлення до 01.09.2017.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

