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УКРАЇНА 

НОВОАЗОВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ 
НАКАЗ 


від ___14 квітня___20 14_   року   №_104__
                                                  м. Новоазовськ


Про організацію літнього 
відпочинку дітей у 2014 році

                   На виконання Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; районної комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2013-2014 роки», затвердженої рішенням колегії районної ради від 15 травня 2013 року № ІV/22-352; розпорядження голови Новоазовської райдержадміністрації від 14.04.2014 року № 127  «Про організацію проведення оздоровлення та відпочинку дітей Новоазовського району у 2014 році»», з метою створення належних умов для освітньої, культурно – виховної, фізкультурно – оздоровчої  та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул 2014 року,
НАКАЗУЮ :
	Керівникам закладів освіти:

1.1. погодити  з відділом освіти Новоазовської райдержадміністрації плани заходів організованого відпочинку дітей, в тому числі планування відкриття таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх закладів, літніх пришкільних площадок,  екскурсій в зони відпочинку, туристичних походів, інше;
  1.2. своєчасно погодити відкриття пришкільних таборів з денним перебуванням дітей  з головним державним санітарним лікарем Новоазовського та Тельманівського районів та Новоазовським міським сектром держтехногенбезпеки;
1.3.  вжити  заходів щодо залучення додаткових коштів для фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей;
1.4. вжити заходів щодо максимально можливого збільшення кількості оздоровлених дітей влітку 2014 року;
1.5. активізувати роботу педагогічних колективів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів щодо організації змістовного дозвілля дітей під час канікул, в кожному навчальному закладів розробити плани роботи з дітьми на літні канікули та забезпечити їх виконання ;
1.6.  організувати  у пришкільних таборах району  еколого – натуралістичні, природоохоронні , науково – технічні заходи, творчі конкурси, культурно – масові та фізкультурно  - спортивні заходи, забезпечити проведення у кожній зміні Єдиних днів безпеки дорожнього руху та безпеки життєдіяльності;
1.7. на весь період літніх канікул взяти під контроль учнів, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються у неблагополучних  сім’ях, поєднувати їх відпочинок із суспільно корисною працею; 
1.8. вжити дієві заходи, спрямовані на безпечне перебування дітей у дитячих закладах відпочинку та підвищити відповідальність керівників, вихователів та інших працівників за життя і здоров’я дітей, приділивши особливу увагу профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасним  випадкам ;
1.9. забезпечити контроль за станом  виховної роботи в дитячих закладах з метою оновлення змісту, підвищення рівня виховної роботи з дітьми в дитячих закладах відпочинку;
1.10. інформувати відділ освіти  про стан літнього оздоровлення : 
- до 30  числа кожного місяця  – письмово ( кількість оздоровлених, категорії оздоровлених, цікаві події ) ;
- щотижня ( до середи ) за телефоном : 3-16-33;
- та про результати оздоровлення до 23 серпня 2014 року  з письмовим поясненням .
2. Дошкільним закладам продовжувати практику оздоровлення дітей;
3. Позашкільним закладам :
3.1. проводити відповідну організаційну роботу спільно з закладами освіти щодо відпочинку дітей ;
3.2. організувати в дитячих  закладах відпочинку системи освіти району  еколого – натуралістичні і природоохоронні , науково – технічні заходи, творчі конкурси, культурно – масові та фізкультурно  - спортивні заходи.
      4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.






Начальник 
відділу освіти                                        І.К.Святченко


























 

