
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ    

Зачепилівка 

 

04.05. 2018  №147 

Про організацію оздоровлення 

дітей дошкільного віку в закладах 

дошкільної освіти у 2018 році 

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

наказу Міністерства освіти і науки України від  07.02.2014 року № 121 «Про 

забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», 

розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016    

№ 128 «Про організацію  оздоровлення та відпочинку дітей Харківської 

області в  2016 – 2020 роках», наказу Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 16.04.2018 № 109 «Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року», наказу відділу освіти 

районної державної адміністрації від 02.05.2018 №142 « Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року», з метою належної 

підготовки та організованого проведення оздоровчої кампанії у закладах 

дошкільної освіти  Зачепилівського району 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам закладів дошкільної освіти: 

1.1. Забезпечити своєчасну підготовку і проведення оздоровлення дітей 

дошкільного віку  в період з 1 червня по 31 серпня 2018 року. 

1.2. Відкриття оздоровчого періоду приурочити до святкування 

Міжнародного дня захисту дітей, залучивши до свята  батьків, громадськість, 

спонсорів. 

                               01.06. 2018 

1.3.  Розробити, затвердити і погодити з Держпродспоживслужбою у 

Зачепилівському районі  перспективне двотижневе меню на оздоровчий 

період, забезпечити чотирьохразове харчування дітей: перший сніданок, 

другий сніданок, обід, вечеря, передбачивши збільшення вартості харчування 

на 10 відсотків. 



                              До 01.06.2018 

1.4.  Провести попереджуючі заходи щодо підвищення персональної  

відповідальності  за життя і здоров’я дітей, дотримання санітарних, 

протипожежних правил, порядку проведення піших переходів і екскурсій, 

тощо. 

                                                                                                               До 01.06.2018 

1.5.  Особливу увагу приділити просвітницько – пропагандиській роботі з 

батьками та дітьми по попередженню дитячого травматизму, поводження у 

незнайомих місцях, у лісі, під час купання та загоряння, попередження 

отруєння грибами, ягодами, рослинами, попередження укусів комах та інших 

звірів. 

                            Постійно  

1.6. Здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних правил 

утримання приміщення і території.  

                            Щоденно 

1.7. Не допускати  перебоїв з водопостачанням, забезпечити суворий 

контроль за якістю приготування їжі.  

                            Постійно 

1.8.  Обладнати ігрові та спортивні майданчики відповідно до правил безпеки 

життєдіяльності. Провести обстеження ігрових майданчиків та споруд, 

склавши відповідні акти про їх готовність для використання в оздоровчий 

період.  

                    До 01.06.2018 

1.9. Забезпечити харчоблоки та санвузли необхідними миючими та 

дезінфікуючими засобами. 

                                                                                                               До 01.06.2018 

1.10.  Не допускати  оздоровлення та відпочинок  дітей під час  проведення 

ремонтних робіт. 

                                                                                                                       Постійно 

1.11. Питання організації оздоровлення розглянути на  педагогічній раді,  

батьківських зборах.  

                                                                                                               До 01.06.2018 

1.12. У перспективному плані на оздоровчий період передбачити 

загартовуючі процедури, здоров′язбережувальні технології, Дні здоров′я, 

спортивні свята, розваги, щоденні заняття з фізичного розвитку на свіжому 

повітрі, екскурсії, прогулянки та інші заходи відповідно інструктивно – 

методичних  рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 28.05.2012 №1/9-413 «Про організацію фізкультурно – оздоровчої 

роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» та Міністерства 

освіти і науки України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах». 

                                                                                                               До 01.06.2018 

1.13. Надати у відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації копію наказу про організацію оздоровлення в закладі, 



перспективні плани роботи, режим життєдіяльності та розклад занять  на 

літній період кожної групи.                                                                                                                    

До 31.05.2018 

1.14. Інформувати відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації  про організацію оздоровлення дітей у закладі. 

До 10.06.2018  

2. Методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту (Гергель Т.В.): 

2.1. Забезпечити організаційно - методичний супровід та вивчення стану 

організації оздоровлення дітей дошкільного віку  в закладах дошкільної освіти 

влітку 2018 року. 

                                                                                               З 01.06.2018-31.08.2018 

3.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача 

методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                       О.О.Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач методичного кабінету                                          А.І.Бєляєва 

 

Методист                                                                                Т.В.Гергель 

 

 


