
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

25.04.2019                                                                                                      № 85 

Про організацію роботи  літніх                                                                          

мовних таборів  на базі таборів  

відпочинку з денним перебуванням 

 при загальноосвітніх навчальних  

закладах  Зачепилівського району                                            
  

    На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від                       

10 березня 2016 року № 199-р «Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови на 

період до 2020 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 

03.02.2015 №89 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних 

таборів» та з метою популяризації вивчення іноземних мов у 

Зачепилівському районі, наказую: 

1.Організувати роботу літніх мовних таборів  на базі таборів відпочинку з 

денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах  

Зачепилівського  району 

                                                                                  З 27.05.2019 по 13.06.2019 

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти : 

2.1. Визначити  кандидатури кураторів мовних таборів та вчителів іноземної 

мови, які будуть працювати у таборі. 

                                                                                                   До 17.05.2019 

2.2. Здійснити набір учнів у літні мовні табори відповідно заяв батьків. 

                                                                                                       До 19.05.2019 

2.3. Розробити, затвердити та погодити з відділом освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації  плани  роботи літніх 

мовних таборів, надавши їх у паперовому та електронному вигляді. 

                                                                                                      До 19.05.2019 

2.4.Надати до відділу освіти, молоді та спорту  Зачепилівської районної 

державної адміністрації звіти про роботу  літніх мовних таборів у 

електронному та паперовому вигляді та фото- і відеоматеріали.                                                                                                                              

                                                                                                     До 19.06.2019 



2.5.Забезпечити належні умови для організації та проведення змістовного   

дозвілля дітей у мовному таборі.               

                                                                                                                  Постійно        

 2.6.Організувати роботу педагогічних працівників з розрахунку: 1 учитель  

іноземної мови на одну групу учнів (10-15 дітей). 

                                                                                                               Постійно 

 2.7.Забезпечити належне оформлення документів, які регламентують роботу  

літнього мовного табору: наказ по школі, режим роботи, заяви від батьків, 

список учнів у групі. 

                                                                                                          До 19.05.2019 

 2.8.Розмістити матеріали про роботу мовного табору на сайті 

загальноосвітнього навчального закладу, створивши вкладку «Літній мовний 

табір». 

                                                                                            На час роботи табору 

2.10.Забезпечити охорону території, безпеку відпочинку, протипожежне 

забезпечення. 

                                                                                     На час роботи табору 

 

2.11.Залучити вчителів фізичного виховання з метою фізичного 

розвантаження учнів. 

                                                                                                     До 19.06.2019 

 2.12.Видати  наказ про організацію роботи літнього мовного табору  на базі  

табору відпочинку з денним перебуванням. 

                                                                                                        До 19.05.2019 

3.Завідувачу райметодкабінетом відділу освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації  Бєляєвій А.І.: 

3.1. Здійснювати методичне забезпечення роботи літніх мовних таборів. 

                                                                                                        Постійно 

3.2. Довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти  

Протокол вивчення стану роботи  літніх мовних груп з англійської мови та 

графік   виїздів у заклади.                                                                                                              

                                                                                                            До 30.05.2018 

 

 3.3.Узагальнити матеріали та ознайомити керівників закладів освіти з 

результатами вивчення стану роботи  літніх мовних груп з англійської мови. 

                                                                                                            До 26 .06.2018 

 



3.4.Надати до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації , КВНЗ «ХАНО»  копії затверджених планів роботи  літніх 

мовних таборів у паперовому та електронному варіанті. 

                                                                                                     До 27.05.2019 

3.5.Надати до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації, КВНЗ «ХАНО»  звіти   після проведення літніх мовних таборів 

у паперовому та   електронному варіанті. 

                                                                                                       До 19.06.2019 

4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

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

 

Начальник відділу освіти ,   

 молоді та спорту                                                                              О.ПЕТРЕНКО                            
 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


