
 

Комунальний заклад 

  «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

03.05.2019                                                                                                        № 61 

 

 

Про організацію літнього 

оздоровлення та відпочинку 

учнів закладу улітку 2019 року 

 

 Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124 

«Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок 

організації туристсько-краєзнавчої роботи», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27.10.2014 за № 1340/26117, розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 № 128 «Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в                            

2016-2020 роках» (із змінами), наказу Департаменту освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації № 116 від 22.04.2019 «Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2019 року», з метою 

забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення учнів навчального 

закладу, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул 

2019 року  

  

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити педагога-організатора Галицьку Н.В. відповідальною за 

організацію відпочинку та оздоровлення учнів закладу улітку 2019 року.  
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2. Педагогу-організатору Галицькій Н.В.: 

2.1. Забезпечити своєчасну підготовку і проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей улітку 2019 року. 

Термін: травень-серпень 2019 року  

 2.2. Забезпечити співпрацю з органами державної влади, профспілковими, 

громадськими організаціями стосовно організації роботи щодо своєчасної 

підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2019 року.  

2.3. Провести  інструктивно — методичну нараду з вихователями та 

класними керівниками, щодо дотримання вимог законів України «Про 

охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей».  

Термін: травень  2019 року 

2.4. Здійснити контроль за організацією оздоровлення учнів закладу із числа 

дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, та створення 

безпечних умов для їх перебування у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку. 

Термін:травень-серпень 2019 року  

2.5. Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації інформацію про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

     Термін: до 18.06.2019, 20.07.2019, 30.08.2019 

2.6. Узагальнити результати оздоровчої кампанії 2019 року.  

До 05 вересня 2019 року 

3. Соціальному педагогу Назаренко С.М.: 

3.1. Направити листи до служб у справах дітей щодо організації 

оздоровлення учнів закладу із числа дітей-сиріт і дітей, які позбавлені 

батьківського піклування улітку 2019 року. 

Термін: травень  2019 року 
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3. Класним керівникам: 

3.1. Провести бесіди з батьками щодо організації оздоровлення та відпочинку 

дітей улітку 2019 року. 

Термін: травень  2019 рок 

3.2. Провести бесіди з прийомними батьками, батьками-вихователями, 

опікунами щодо виконання ст. 26 закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування».   

Термін: травень  2019 рок 

3.3. Провести з вихованцями первинний інструктаж  Інструкція № 3.29. з 

безпеки життєдіяльності під час проведення літніх канікул, а також 

комплексу бесід з профілактики та попередження дитячого травматизму 

враховуючи запропоновану тематику ( пожежна безпека; безпека дорожнього 

руху; електробезпека; вибухонебезпека; безпека поводження на воді; 

поводження в надзвичайних ситуаціях; профілактика побутового 

травматизму; участь у масових заходах; перебування у громадських місцях, 

об’єктах мережі торгівлі; охорона навколишнього середовища; надання 

першої медичної допомоги при нещасних випадках) та забезпечити 

вихованцям знання, вміння, переконання необхідні для збереження свого 

життя і здоров’я.      

До 31.05.2019 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. 

 

            Директор                                                               О.А.Хованова 

 

Гриненко В.Г. 
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З наказом від 03.05.2019 № 61  ознайомлені: 

Гриненко В.Г. 

Сороколат С.М.         

Гарбуз Т.О.                                              

Івах В.В. 

Мочалова Л.Є. 

Васюрчик Т.С. 

Давиденко О.П.                                      

Ярошенко О.М.                                         

Сосонна О.А. 

Колесніченко І.М. 

Полтавець Т.О. 

Тур Л.І. 

Бородавка Н.В. 

Черкасова О.В. 

Рєпка В.Л.                                                 

Пономаренко О.В. 

Шуба І. В.                                                 

Пухова А.В.                                             

Назаренко С.М. 

Галицька Н.В. 



 


