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Заброди №

Про організацію оздоровлення 
та відпочинку дітей улітку 2019 року

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 
(із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 02жовтня 2014 
року №1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, що 
регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 року за 
№1340/26117, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації від 22 квітня 2019 року № 116, наказу відділу освіти 
Богодухівської районної державної адміністрації від 23.04.2019 року № 98 
«Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Богодухівського району 
улітку 2019 року», враховуючи рішення Богодухівської районної ради від 26 
квітня 2018 року №663-УІІ (XXX позачергова сесія VII скликання) «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2015 №24-УІІ «Про 
делегування повноважень районної ради Богодухівській районній державній 
адміністрації, з метою створення сприятливих умов для проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2019 року

НАКАЗУЮ:
1. Організувати роботу пришкільного табору відпочинку «Сонечко» з 
денним перебуванням для дітей 1 - 8  класів у кількості 20 чоловік з 
03.06. по 22.06.2019 року
2. Призначити керівником табору вчителя закладу загальної середньої освіти 
Гарбуз А.В.
З .Керівнику табору:
1) Скласти списки учнів, які будуть охоплені оздоровчою кампанією.

До 14.05.2019 року
2) Залучити до оздоровлення дітей пільгового контингенту.
3) Оформити необхідну документацію для функціонування табору в СЕС .

До 20.05.2019 року
4) Здійснити підбір кадрів для роботи у таборі з денним перебуванням

До 14.05.2019 року
5) Скласти і затвердити план роботи табору.

До 16.05.2018 року
6) Забезпечити дотримання у таборі із денним перебуванням дітей вимог 
законів України «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок
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дітей», Кодексу цивільного захисту України та створення належних умов для 
охорони життя і здоров’я дітей , якісного чергування, дотримання санітарних, 
протипожежних правил, порядку про ведення екскурсій, походів, перевезення 
дітей автомобільним та іншими видами транспорту.

Травень-червень 2018 року
7) Сприяти участі дітей, які перебувають у таборі із денним перебуванням у 
всеукраїнських масових заходах з еколого-натуралістичного, науково- 
технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, дослідницько- 
експериментального та фізкультурно-спортивного напрямів позашкільної 
освіти.

Згідно з термінами 
проведення заходів

8) Надати до відділу освіти районної державної адміністрації інформацію про 
організацію роботи табору із денним перебуванням

У перший день відкриття 
табору

9) Здати звіт про роботу оздоровчого табору до відділу освіти Богодухівської 
районної державної адміністрації до 26.06.2019 року.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Забродівської 
ЗОШ І-ЇІ ступенів ©.ЯРОШЕНКО


