
 
АМУР – НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА 

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

 

20.07. 2016    м. Дніпропетровськ     № 143 

 

 

Про підсумки літнього оздоровлення  

та відпочинку дітей у 2016 році 

 

 На виконання вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей» , розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

від 05.04.2016 № Р-144/0/3-16 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 

влітку 2016 року», відповідно до Програми розвитку загальної середньої освіти в 

Амур-Нижньодніпровському районі на 2016-2020 роки (рішення Амур-

Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради від 25.02.2016 № 11/4- 

VII) та рішення Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради від 16.05.2016 № 

6/6 VII «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25.02.2016 № 11/4- 

VII «Про Програму розвитку загальної середньої освіти в Амур-

Нижньодніпровському районі на 2016-2020 роки», рішення виконкому 

Дніпропетровської міської ради від 11.05.2016 № 117 «Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків в Амур-Нижньодніпровському районі 

влітку 2016 року», наказу департаменту  від 26.05.2016 № 315/0/212-16 «Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року» , з метою належної 

підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії влітку 2016 року, 

забезпечення сприятливих умов для якісного, змістовного відпочинку та 

оздоровлення дітей, відділом освіти були здійснені заходи щодо реалізації 

визначених завдань , а саме: 

 проведена організаційна робота щодо своєчасної підготовки і функціонування 

26 пристосованих таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів району № № 8, 18, 26, 42, 43, 44, 55, 56, 57, 64, 68, 86, 114, 

115, 116, 117, 131, 133, 134, 142 ; 

 на нарадах з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, начальниками 

пристосованих дитячих таборів розглянуті питання організації роботи щодо 

залучення дітей до відпочинку; 

 організовано роботу мовних груп на базі дитячих закладів відпочинку таборів 

з денним перебуванням; 

 здійснено моніторинг стану охоплення відпочинком та оздоровленням дітей 

шкільного віку ( в т.ч. тих, що потребують соціальної уваги та підтримки) та 
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залучення до відпочинку у пристосованих таборах з денним перебуванням на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів; 

 найкращий досвід виховної роботи таборів висвітлено на сайті відділу освіти 

протягом І та ІІ відпочинкових змін 2016 року. 

Всього протягом червня- липня 2016 року було охоплено відпочинком 1675 

дітей, з них 56% дітей, що потребують соціальної уваги та підтримки  

Виходячи з вищезазначеного  

НАКАЗУЮ: 

1. Довідку про підсумки організації відпочинку у пристосованих таборах денним 

перебуванням на базі навчальних закладів та оздоровлення учнів через систему 

освіти прийняти до уваги (додаток). 

2. Заходи відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради щодо 

організації та проведення оздоровчої кампанії влітку 2016 року вважати 

виконаними. 

3. За наслідками вивчення роботи дитячих закладів відпочинку таборів з денним 

перебування відзначити : 

3.1. Якісну підготовку закладів до відкриття та функціонування пристосованих 

дитячих таборів з денним перебуванням проведену керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів в СЗШ№ 8 (Казимирова В.В.), 

СЗШ№43 (Каштанова О.В.), СШ№44 (Онопрієнко Т.І.), НВК№57 (Кордіна 

Т.І.), СЗШ№ 86 (Томчук О.О.), НВК№131 (Кізіль О.М.) . 

3.2. Активне сприяння керівників навчальних закладів проведенню змістовних 

занять з іноземної мови у групах, створених в пришкільних таборах на базі 

ССЗШ№142 (Хмеленко Л.В.), СЗШ№8 ( Казимирова В.В.), СЗШ№42 (Гожа 

Л.В.), СШ№134 (Кульбач Л.М.). 

3.3. Високий рівень роз’яснювальної роботи серед батьків щодо залучення до 

відпочинку дітей, що потребують особливої уваги та підтримки директорів 

СЗШ№18 (Джоболда Л.В.), СЗШ№8 (Казимирова В.В.), СЗШ№114 (Рогожа 

І.В.), СЗШ№26 (Корж С.О.), СШ№134 (Кульбач Л.М.). 

3.4. Роботу пристосованих дитячих закладів відпочинку «Олімпік» та «Веселка» 

(СЗШ№8), «Променистий» (СЗШ№56), «Вітрила мрій» (СЗШ№64), «Сонячна 

галявина» (СШ№115), «Ромашка» (СЗШ№117), «Дивосвіт» (НВК№131), 

«Веселкова країна» (СЗШ№133), «Соняшник» (СШ№134), «Чарівний 

дзвіночок» та «Дзвіночок» (ССЗШ№142) з організації змістовного дозвілля 

школярів. 

4. Вказати начальникам таборів  на недотримання п. 5.14 наказу відділу освіти «Про 

організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році» щодо 

висвітлення на шкільних сайтах діяльності таборів СЗШ№8 (Сінотова О.С.), 

СЗШ№18 (Клименко Ю.М.), СЗШ№42 (Пасічняк О.В.), СШ№44 «Калинонька» 

(Кардашова І.П.), СШ№55 «Барвінчата» (Рякська О.О.), НВК№57 (Ткач О.Б.), 

СЗШ№116 (Бєлицька М.Р.), НВК№131 «Дивограй» (Кравчук О.А.), СЗШ№26 

(Малюта Є.І.), СЗШ№117 (Куртакова В.М.). 

5. Головному спеціалісту відділу освіти Полішко О.М.: 

5.1. Врахувати статистичні дані щодо кількісного показника охоплення 

відпочинком учнів загальноосвітніх навчальних закладів при формуванні 
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мережі закладів відпочинку таборів з денним перебуванням, які будуть 

функціонувати влітку 2017 року. 

5.2. Розмістити інформацію про підсумки роботи пришкільних таборів влітку 

2016 року на офіційному сайті відділу освіти. 

6. Керівникам ЗНЗ : 

6.1. Ретельно проаналізувати довідку відділу освіти про підсумки роботи літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році на нарадах з педагогічними 

працівниками. 

6.2. Прийняти до уваги позитивний досвід кращих дитячих таборів з денним 

перебуванням, які працювали влітку 2016 року за різними напрямками 

виховної роботи. 

6.3. Здійснювати постійний контроль щодо кадрового забезпечення, організації 

виховної роботи, харчування в дитячих закладах відпочинку. 

6.4. Протягом вересня-жовтня 2016 року здійснити моніторинг серед батьківської 

громадськості щодо потреби роботи закладів відпочинку влітку 2017 року з 

метою планування термінів відпочинкових змін та надати узагальнені 

результати до відділу освіти. 

6.5. Провести роботу по залученню до відпочинку у дитячих закладах відпочинку 

таборах з денним перебування дітей пільгових категорій влітку 2017 року. 

6.6. Забезпечити чітке ведення документації, що регламентує діяльність таборів 

відповідно до чинного законодавства. 

6.7. При організації роботи дитячих закладів відпочинку таборів з денним 

перебуванням влітку 2017 року врахувати типові недоліки, виявлені при 

перевірці роботи пришкільних таборів. 

6.8. Відмітити високий рівень організації виховної роботи дітей в таборі та 

оголосити подяку начальникам закладів відпочинку таборів з денним 

перебуванням: 

Шило Нелі Петрівні – начальнику табору « Чарівний дзвіночок» при 

ССЗШ№142; 

Медведєвій Ірині Петрівні - начальнику табору « Калинка » при 

СШ№44; 

Миргородській Наталлі Олегівні - начальнику табору « Веселкова 

країна» при СЗШ№133; 

Вигонюк Аллі Леонідівні - начальнику табору «Веселка » при СЗШ№8; 

Сильванович Анжелі Валентинівні - начальнику табору « Дивосвіт»  при 

НВК№131; 

Полішко Людмилі Іванівні - начальнику табору « Дзвіночок» при 

ССЗШ№142. 

7. Вважати виконаним та зняти з контролю наказ відділу освіти від 26.05.2016 № 120 

«Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році» 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти 

районної у місті ради       Л.О.Темченко 


