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НАКАЗ

21.05. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 71

Про відкриття та організацію роботи табору з 
денним перебуванням «Живчик»                                                                                                 

Відповідно до наказів управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від
23.04.2018р. № 168 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році»,
від  02.05.2018р.  №  178  «Про  організацію  роботи  таборів  з  денним   перебуванням»,  від
18.05.2018р.  №  210  «Про  внесення  змін  до  наказу  №178  від  02.05.2018р.  «Про  організацію
роботи  таборів  з  денним  перебуванням»  та  з  метою  належної  підготовки  та  проведення
оздоровчої  літньої  кампанії  у  2018  році,  додержання  законодавства  у  сфері  оздоровлення  та
відпочинку дітей,  забезпечення рівноцінного відпочинку дітей,  створення належних умов для
освітньої,  культурно-виховної,  оздоровчо-спортивної  роботи з  дітьми під  час  літніх  канікул у
2018 році

НАКАЗУЮ:

1. Організувати  діяльність  табору  з  денним  перебуванням  «Живчик»,  що  буде
функціонувати в період з 04.06.2018 року по 21.06.2018 року з кількістю робочих днів
– 14, в якому оздоровити 155 дітей.

2. Директору табору з денним перебуванням «Живчик» Сметюх А.М.:
1) забезпечити в першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення дітей відповідно
до  постанови  Кабінету  міністрів  України  від  17  липня  2009  року  №  734  «Про
затвердження порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами від 07.10.2015р.);
2) організувати дворазове харчування дітей у таборі з розрахунку 18,50 грн. на дитину;
3) здійснювати контроль за дотриманням 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  в  водоймах,  правил  перевезення  дітей  автомобільним  та  іншими  видами
транспорту;
4)  активізувати  в  таборі  з  денним  перебуванням  виховну,  культурно-масову  та
фізкультурно-оздоровчу роботу;
5) здійснювати контроль за організацією виховного процесу, змістовного дозвілля дітей,
роботи гуртків, секцій, об’єднань за інтересами, шкільної бібліотеки;
6)  забезпечити  контроль  за  роботою  педагогічного,  технічного,  медичного  персоналу
табору  з  питань  профілактики  шлунково-кишкових  захворювань,  дитячого  дорожньо-
транспортного травматизму, дотримання норм виробничої санітарії, запобіганню отруєнь
неякісними продуктами, правил поведінки дітей на воді, пожежної безпеки;
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7) провести в день початку роботи табору з дітьми інструктажі з безпеки життєдіяльності 
     та бесіди щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм;
8) ознайомити під підпис працівників табору з посадовими інструкціями, затвердженими 
     наказом по навчальному закладу від 16.05.2013 № 61;
9) провести до 01.06.2018р. інструктаж з охорони праці та техніки безпеки з усіма 
     працівниками табору, про що зробити відповідні записи в журналі інструктажів.
1) зобов’язати вихователів загонів проводити інструктажі з учнями про поведінку під час

екскурсій, походів, поводження в таборі, про що зробити відповідні записи в журналі
реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності;

2) подати  в  управління  освіти  виконавчого  комітету  Ковельської  міської  ради  до
23.05.2018р.  списки дітей, які будуть відпочивати в таборі з денним перебуванням
«Живчик», вказавши статус дитини, та відповідні списки і підтверджуючі документи
про страхування дітей.

3) подати в управління освіти до 26.06.2018 року звіт про підсумки роботи табору.
3.  Покласти  відповідальність  за  збереження  життя  і  здоров’я  дітей  в  таборі  з  денним
перебуванням  «Живчик»,  дотримання  техніки  безпеки,  санітарних  та  протипожежних
вимог на директора табору Сметюх А.М. та працівників табору. 
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук

З наказом ознайомлена:
_____________ _____________________                                                                          А.М.Сметюх 
           (дата)                                              (підпис)


