УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

НАКАЗ
від 23 квітня 2018 року

№ 250/о

Про організацію літнього
оздоровлення дітей влітку 2018 року

На виконання п. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту» , п. 25
Положення про дошкільний навчальний заклад» та з метою належної
підготовки та проведення оздоровчої літньої компанії у 2018 році,
дотримання законодавства у сфері оздоровлення дошкільників
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити в період з 01.06.2018 по 31.08.2018 року проведення
літнього оздоровлення дітей в закладах дошкільної освіти.
2. Керівникам закладів дошкільної освіти:
2.1. До 01 червня 2018 року забезпечити своєчасну підготовчу роботу
по створенню необхідних санітарно-гігієнічних умов для оздоровлення дітей
влітку 2018 року.
2.2. До 01 червні 2018 року розробити та затвердити на засіданні
педагогічної ради (виробничої наради) заходи щодо організації та проведення
оздоровлення дітей влітку поточного року.
2.3. Забезпечити дотримання питного режиму дітей протягом
оздоровчого періоду.
2.4. Забезпечити контроль за дотриманням в закладах дошкільної
освіти вимог Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну
безпеку» та ужити заходів, спрямованих на профілактику дитячого
травматизму, запобігання нещасних випадків під час літнього оздоровлення
дітей
Постійно
2.5. Забезпечити організацію та проведення свята, присвяченого Дню
захисту дітей.

2.6. Активізувати роботу педагогічних колективів щодо організації
навчально-виховної
роботи
з
дітьми,
еколого-натуралістичного,
природоохоронного та фізкультурно-оздоровчого напрямів, гурткової
роботи.
Протягом літнього періоду
2.7. До 01 червня 2018 року поповнити медичний кабінет необхідними
лікарськими засобами для надання в разі необхідності медичної допомоги.
2.8. Активізувати роботу щодо загартування дітей природними
факторами.
2.9. Забезпечити дієвий контроль за ходом оздоровлення дітей та
організацією харчування.
Постійно
2.10. До 01 вересня 2018 року надати управлінню освіти Міської ради
міста Кропивницького інформацію щодо перебігу оздоровчої кампанії
2018 року.
3. Методисту відділу методичного забезпечення кадрової політики
Лихацькій В.М.:
3.1. Надати інструктивно-методичну допомогу закладам дошкільної
освіти міста щодо організації та проведення літньої оздоровчої кампанії у
2018 році.
3.2. Забезпечити контроль за проведенням літньої оздоровчої кампанії
у 2018 році.
4. Спеціалісту І категорії інженерного забезпечення та матеріального
постачання Сидоренко І.П.:
4.1. Забезпечити інструктивно-методичну допомогу щодо організації
якісного харчування та контроль за станом харчування в закладах дошкільної
освіти у літній період 2018 року.
5. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти
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