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Про організацію оздоровлення
та відпочинку ді тей влітку 2018 року
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок ді тей»,
рішення засідання центрального міжвідомчого штабу з координування
організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році
від 19 кві тня 2018 року
НАКАЗУЮ:

1.
Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних т
Київської міської державних адміністрацій:
1) здійснити необхідну організаційну роботу щодо своєчасної
підготовки літньої оздоровчої кампанії 2018 року; провести перевірки
технічного стану будівель і споруд, обладнання спортивних іа дитячих
майданчиків у дитячих закладах оздоровления та відпочинку, які знаходяться
у сфері управління освітою;
2) забезпечити своєчасне внесення даних до Державного реєстру
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
3) вжити заходів щодо приведення статутів закладів позашкільної
освіти,дікі надають послуги з оздоровлення та відпочинку, у відповідність до
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок»';
4) організувати на базі закладів освіти табори з денним перебуванням;
забезпечити належні умови перебування ді тей в них та відповідну виховну,
фізкульіургю-сіїортивіїу та культурно-екскурсійну роботу;
5) забезпечити ефективний контроль за дотриманням .дитячими
оздоровчими закладами вимог законодавства України щодо безпеки
життєдіяльності; санітарних, протипожежних правил купання у водоймах,
правил порядку проведення екскурсій, походів, правил перевезення дітей
автомобільним та іншими видами транспорту та підвищити персональну
відповідальність керівників закладі)! оздоровлення та відпочинку за їх
порушення:
6) створит и умови для проведения і! дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку профільних, тематичних !мііі. у том> числі мовних, організації
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інтересами;
7) забезпечити відзначення в закладах оздоровлення та відпочиик)
державних свят та пам’ятних дат, проведення заходів з національнопатріотичного виховання, заходів з навчання правилам безпеки
життєдіяльності та правилам дорожнього руху;
8) вжити заходів для організації оздоровлення дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які потребують особливих
умов для оздоровлення;
9) розмістити на офіційних веб-сайтах місцевих органів у сфері
управління освіти інформаційні матеріали для батьків про мережу, адреси,
послуги дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в регіоні; умови
оздоровлення дітей пільгових категорій;
10) спільно з обласними інститутами післядипломної педагогічної
освіти, вищими закладами освіти:
здійснити своєчасний та якісний підбір кадрів для роботи в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку, особливу увагу приділити підбору
педагогічних кадрів для роботи з вихованцями інтернатних закладів із числа
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
провести відповідні навчання для педагогічних працівників, які будуть
працювати в закладах оздоровлення та відпочинку;
розробити методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в
дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, у тому числі з національнопатріотичного виховання*, а також з питань протидії булінгу серед дітей в
закладах оздоровлення та відпочинку;
створити для студентів, які проходять педагогічну практику в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку, необхідні умови для дострокового
проходження підсумкового семестрового контролю.
2. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини
департаменту професійної освіти (Середницька А. Д.) здійснювати
координацію діяльності департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та
Київської міської державних адміністрацій з питань оздоровлення.
3. Про проведену роботу поінформувати відділ позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти
Міністерства освіти і науки України:
до 1 червня 2018 року - про підготовку літньої оздоровчої кампанії
'2018 року;
до 25 серпня 2108 року - про підсумки оздоровлення та відпочинку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Хобзея П. К.

Міністр

