
 

 
 

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ   

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                                                                               

 

Про організацію літнього  

оздоровлення та відпочинку 

учнів ЗЗСО влітку 2021 року 
 

       Згідно зі ст. 32, ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

законами України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про охорону 

дитинства з метою  забезпечення повноцінного, якісного, безпечного відпочинку та 

оздоровлення дітей, підлітків шкільного віку  

 

         1. Відділу освіти, голові ТММО вчителів з в (Іванович Н.Б.), провести 

необхідну організаційну роботу, а саме:  

         1.1.Організувати та розпочати з 01.06.2021 по 11.06.2021 р. роботу 3 

пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі Чудейського 

ліцею №1((73 дітей)-з залученням учнів Чудейського ліцею, Чудейської гімназії, 

Буденецької гімназії імені Г.Бостан, Череської гімназії)), Чудейського ліцею №2 

(30 дітей), Іжівського ліцею ((35 дітей) -з залученням учнів Їжівського ліцею та 

Їжівської гімназії))- початкова ланка; 

         1.2.Організувати та розпочати роботу 01.06.2021 по 11.06.2021 р. роботу 2 

мовних таборів  на базі Чудейського ліцею №2(англомовний)-15 учнів та на базі 

Іжівського ліцею(україномовний)-15 учнів (старші класи). 

         1.4.  Організувати методичне забезпечення проведення та  організації 

відпочинку та оздоровлення  влітку 2021 року. 

         1.6. Підготувати та надати відділу освіти інформаційно-аналітичні матеріали 

щодо стану підготовки оздоровчої кампанії до 28 травня 2021 року, підсумків 

проведення до 25 червня 2021 року. 

        2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Чудейської ТГ призначити 

начальників пришкільних таборів з денним перебуванням дітей з числа 

педагогічних працівників закладу. 

       2.1. Організувати роботу пришкільних, пришкільних мовних  таборів 

відпочинку з денним перебуванням учнів, відповідно до планування. 
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       2.2. Забезпечити контроль за дотриманням вимог Законів України «Про 

охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей»;  

       2.3. Забезпечити першочергове оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки:  
-дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

-дітей-інвалідів; 

-дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; 

-дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових 

акцій  громадянського протесту; 

-дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 

-бездоглядних та безпритульних дітей; 

-дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; 

-дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,  катастроф; 

-дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

-дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків; 

-дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 

-талановитих і обдарованих дітей, творчі колективи,  спортивні команди; 

-лідерів учнівського та студентського самоврядування; 

-дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. 
        2.4.Забезпечити облаштування в закладах оздоровлення та відпочинку 

медичних пунктів відповідно до встановлених вимог, придбання необхідних 

лікарських засобів та створення належних умов для їх зберігання; 

        2.5.Вжити заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у закладах 

оздоровлення та відпочинку, підвищення відповідальності педагогічних 

працівників, вихователів за життя та здоров’я  дітей, приділяти особливу увагу  

профілактиці дитячого травматизму, запобіганню нещасних випадків; 

      2.6.Особливу увагу приділяти забезпеченню пожежної безпеки у закладах 

оздоровлення та відпочинку дітей, наказом призначити відповідальних у кожному 

закладі; 

      2.7.Забезпечити дотримання громадського порядку в місцях відпочинку та 

оздоровлення дітей; 

      2.8.Забезпечити якісний добір професійних кадрів, залучивши до роботи в 

закладах оздоровлення та відпочинку кваліфікованих педагогічних, медичних 

працівників, практичних психологів; 

      2.9.Вжити вичерпних заходів щодо оновлення та змістового наповнення планів 

виховної роботи закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням потреб дітей, 

національно-патріотичної складової виховання та обов’язковим дотриманням норм 

державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, а саме: 

- проведення тематичних екскурсій - не менше двох разів на зміну; 

- демонстрацію з подальшим обговоренням тематичних художніх, 

документальних, науково-популярних фільмів, мультфільмів - не рідше одного 

разу на тиждень; 

- проведення піших тематичних туристичних походів - не рідше одного разу 

за зміну; 

- організацію роботи спортивних секцій, систематичне проведення 



спортивних змагань, спортивних свят, зокрема за участю учасників ООС; 

- організацію зустрічей з видатними особистостями у різних сферах; 

- проведення інноваційних, цікавих за формою та змістом заходів; 
       3.Директорам ЗЗСО Чудейської сільської ради  забезпечити неухильне 

дотримання протиепідемічних заходів для запобігання поширення   короновірусної 

хвороби (COVID-19), затверджених Постановою головного державного 

санітарного лікаря України від 23.04.2021 року №4. 

 

       4. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                      Анатолій Піцул 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                                                        

                                                         


