УКРАЇНА

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
від 25 травня 2015 року

№ 118-од

Про організацію роботи в дошкільних
навчальних закладах району
в літній оздоровчий період 2015 року
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001
№ 2628-Ш (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305
(із змінами), керуючись законами України «Про охорону дитинства», «Про
дитяче харчування», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення», Інструкцією з безпеки діяльності працівників
дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу, Інструкцією з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, наказом
департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2014 року №306
«Про організацію підготовки літнього оздоровлення та відпочинку дітей у
2015 році», наказом відділу освіти Лановецької райдержадміністрації від
15.10.2014 року №158-од «Про заходи щодо підготовки та організації
літнього оздоровлення і відпочинку дітей у
2015 році» та з метою
забезпечення належного функціонування дошкільних навчальних закладів в
літній період 2015 року, якісного літнього відпочинку та ефективного
оздоровлення дітей в умовах ДНЗ, створення умов для їх повноцінного
фізичного і психічного розвитку
НАКАЗУЮ :
1. Розпочати літній оздоровчий період в дошкільних навчальних закладах
району 01.06.2015 року та завершити 31.08.2015 року.
2. Методисту з дошкільної освіти Лановецького райметодкабінету
БЕРЕЗЮК Н.Г.:
1) надати завідувачам дошкільних навчальних закладів району методичну
допомогу, щодо організації оздоровчого періоду;
2) провести нараду для керівників і педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів з питань організації роботи в літній період
29.05.2015року;

3)
розробити методичні рекомендації, щодо організації літнього
оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах.
3. Завідувачам дошкільних навчальних закладів району:
1) забезпечити належний контроль за організацією оздоровчої та
виховної роботи з дітьми;
2) провести інструктаж педагогічних, медичних працівників і технічного
персоналу закладу з питань безпеки життєдіяльності дітей, пожежної
безпеки, охорони праці;
3) провести консультації для вихователів та спеціалістів закладу з питань
здійснення роботи в літній період;
4) інформувати батьків про особливості перебігу літньої оздоровчої
кампанії у дошкільному закладі та підготовку до неї (анкетування,
батьківські збори, виготовлення інформаційних стендів, бюлетенів тощо);
5) поповнити оснащення методичного кабінету, груп інформаційно –
інструктивно – методичними матеріалами на допомогу вихователям і батькам
з питань організації та змісту літнього оздоровлення, освітньої роботи з
дітьми, зокрема, щодо розпорядку дитячої життєдіяльності, харчування,
перебування на сонці та у воді, праці на ділянці, проведення епізодичних і
систематичних спостережень, цільових прогулянок та екскурсій, походів за
межі дошкільного закладу, елементарних дослідів, ігор і вправ спортивного
характеру, ігор з піском, вітром, водою та іншими природними матеріалами,
створення умов для самостійної образотворчої,
театралізованої, ігрової,
рухової діяльності дітей тощо;
6) забезпечити групи іграшками, атрибутами для сюжетно–рольових,
конструкторсько–будівельних,
театралізованих,
ігор–драматизацій,
дидактичних, рухливих ігор на свіжому повітрі;
7) розробити схеми загартування, укладання добірок літературних творів
для читання, переказування і розучування з дітьми напам'ять, допоміжних
перспективних планів проведення різних видів ігор, праці, спостережень,
літературно-музичних і фізкультурних свят, розваг та ін.;
8) передбачити зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних
навчальних закладів (ремонт приміщень, ігрових і спортивних майданчиків,
поновлення відповідно до сезону ігрового середовища; придбання
необхідних засобів для медичного обслуговування та загартування дітей
тощо);
9) забезпечити збалансоване харчування дітей згідно норм (при
проведенні оздоровчих заходів норма витрат на харчування збільшується на
10%).
10) з метою запобігання нещасних випадків у дошкільних навчальних
закладах та створення безпечних умов утримання дітей під час літнього
оздоровлення провести організаційно-профілактичну роботу з працівниками
з питань охорони життя і здоров`я дітей, засвоєння правил дорожнього руху,
пожежної безпеки, попереджень отруєння рослинами та грибами;
11) спланувати навчально-виховну роботу та медико-педагогічні заходи
на оздоровчий період та погодити їх з відділом освіти, молоді та спорту та

санітарно-епідеміологічною службою до 01 червня 2015 року. Врахувати під
час планування зміни в режимі дня дітей у літній час (збільшення відповідно
до віку дітей тривалості сну, часу для перебування на свіжому повітрі;
передбачити достатню рухову активність дітей протягом дня; збільшити
кількість розваг, екскурсій тощо);
12) планування медико-педагогічних заходів на період літнього
оздоровлення та ефективність їх проведення обговорити на педагогічних
радах, загальних зборах дошкільного закладу;
13) заслухати питання про особливості організації та змісту освітньої,
оздоровчої роботи в літній період на засіданні педагогічної ради дошкільного
закладу в кінці навчального року;
14) завідувачам дошкільних навчальних закладів інформувати відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації про підсумки проведення
літнього оздоровлення дітей в дошкільних навчальних закладах району до 05
вересня 2015 року.
15) посилити персональну відповідальність керівників дошкільних
навчальних закладів за життя і здоров’я дітей в ДНЗ, приділяти особливу
увагу профілактиці дитячого травматизму, запобіганню нещасним випадкам
під час оздоровчого періоду.
4. Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектора з
питань освіти відділу освіти, молоді та спорту Лановецької
райдержадміністрації ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й.

Начальник вiддiлу освiти, молоді
та спорту райдержадмiнiстрацiї
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