
Департамент освіти Житомирської міської ради 

Житомирський навчально-виховний комплекс № 25 

 

НАКАЗ 

 

від 27 травня 2019 року                           м. Житомир                                                          № 56 

 

Про організацію літнього 

оздоровлення дітей 

 

На виконання наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 

23.05.2019 р. № 215 «Про організацію літнього оздоровлення дітей в закладах дошкільної 

освіти міста у 2019 році» та з метою ефективного оздоровлення, забезпечення 

повноцінного літнього відпочинку дітей в умовах навчального закладу та поглиблення 

змісту організації життєдіяльності вихованців комплексу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Розпочати літнє оздоровлення дітей в закладі з 3 червня та завершити 30 серпня 

2018 року. 

 

2.З 3 червня 2019 року перевести заклад на оздоровчий режим роботи. 

 

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ковальчук О.М., старшим 

медсестрам Василенко М.О., Данилюк Л.В. опрацювати з усіма працівниками закладу:  

3.1.«Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», який затверджений 

наказом МОЗ України від 24.03.2016 року № 234 та зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України від 14.04.2016 року за № 563/28693 та опублікований 24.05.2016 року. 

3.2.Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних 

навчальних закладах у літній період», затверджені МОН України від 16.03.2012 року № 

1/9-198. 

3.3.Постанову Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 16 квітня 

2014 року № 11 «Про санітарне та епідемічне забезпечення оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2014 році»,  звернувши особливу увагу на попередження шлунково-кишкових 

захворювань, ентеробіозу, харчових отруєнь. 

 

4.Виконуючій обов’язки  директора Ковтун Р.Р., заступнику директора з господарства 

Фурман С.В.: 

4.1. Забезпечити  неухильне  виконання санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та 

питного режиму, створення безпечних умов утримання  дітей. 

4.2. Забезпечити у першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей учасників АТО, ООС, 

працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, дітей, батьки яких   загинули 

при виконанні службових обов’язків, дітей переміщених із зони АТО, ООС, дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від 

наслідків аварії на ЧАЕС, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей,  з неповних 

сімей. 

4.3.Забезпечити виконання плану роботи комплексу на літній період. 

4.4.Організувати навчання педагогічного та обслуговуючого персоналу закладів 

прийомам загартування, надання долікарської допомоги дітям.  

4.5.Забезпечити функціонування необхідної та зручної для батьків кількості груп. При 

зведенні груп не допускати перевантаження груп дітьми. 

4.6.Забезпечити вчасну підготовку навчально-матеріальної бази закладу до нового 



2019-2020 навчального року, своєчасне завершення ремонтних робіт та виконання 

приписів контролюючих служб. 

4.7.Провести комплектацію груп дітьми на 2019-2020 навчальний рік у відповідності 

до електронної реєстрації дітей до закладу та контрольних показників наповнюваності 

закладу. 

4.8.Організувати підготовку і проведення огляду на кращу підготовку груп і класів до 

нового навчального року. Підсумки огляду підвести на серпневій педраді. 

4.9.Провести до 20.07.2019 р. аналіз оснащеності дошкільних груп обладнанням, 

навчально-наочними посібниками, технічними засобами навчання та іграшками 

відповідно до Примiрного перелiку iгрового та навчально-дидактичного обладнання для 

закладiв дошкiльноi освiти, затвердженого наказом МОН Украiни вiд 19.12. 2017 р. № 

1633.  

4.10.Про хід оздоровлення дітей у закладі інформувати управління освіти міської ради 

щомісячно до 1 числа за наданою формою.  

 

5.Старшій медичній сестрі Василенко М.О., комірнику Щербаковій О..В.: 

5.1.Забезпечити збільшення вартості харчування дітей на 10% з 3 червня по 30 

серпня 2019 року:  

- для дітей ясельного віку 22 гривень 70 копійок (13 грн.62 коп. за рахунок коштів 

батьків); 

- для дітей дошкільного віку 37 гривень 36 копійок (22 грн. 42 коп. за рахунок 

коштів батьків); 

5.2. При організації харчування дітей суворо дотримуватися наказу МОЗ України та 

МОН України від 01.06.05 р. № 242/239 «Про затвердження порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» та від 17.04. 2006 року № 298/227 

«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах», зі змінами та доповненнями, затвердженого наказом Мінмолодьспорту України 

та МОЗ України від 26.02.2013 року за № 440/22972 та від 06.08.2014 № 353, 

рекомендацій управління освіти міської ради щодо організації харчування в дошкільних 

закладах освіти. 

5.3.Суворо контролювати виконання вимог щодо збереження та реалізації продуктів 

харчування, дотримання технології приготування їжі. Провести з персоналом додаткові 

заняття. 

5.4. Забезпечити неухильне виконання питного режиму. 

 

6.Шеф-кухарю Гороховій Р.М.: 

6.1.Здійснювати харчування дітей у навчальних закладах відповідно до норм 

харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11. 2004 року 

№1591 «Про затвердження норм харчування  у навчальних та оздоровчих закладах» і до  

меню  ЖНВК № 25 на літній період. 

6.2.Забезпечити щоденне пробне кип’ятіння молока та пробу м’яса в присутності 

постачальників. 

6.3.Забезпечити підготовку харчоблоку  та овочесховища до нового навчального року 

відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм. 

 

7.Педагогам комплексу: 

7.1.Забезпечити неухильне виконання санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та 

питного режимів, створення безпечних умов утримання дітей під час літнього 

оздоровлення. 

7.2.Забезпечити виконання плану літнього оздоровлення дітей, організаційно-

медичних заходів на літній період. 

7.3. Всі заходи і режимні моменти по можливості проводити на свіжому повітрі. В 

повному обсязі проводити загартовуючі процедури. 

7.4. Щоденно проводити з дітьми фізкультурні, музичні заняття, розваги тощо. 



7.5. Максимально використати літній період для оздоровлення дітей. 

7.6. Провести роз’яснювальну роботу з батьками і дітьми з метою попередження 

отруєнь дітей неякісними продуктами харчування, товарами побутової хімії тощо. 

7.7.Спільно з батьками забезпечити дітей необхідним одягом, взуттям, головними 

уборами. 

7.8.Календарне планування здійснювати за формою, затвердженою педагогічною 

радою комплексу. 

 

8.Заступнику директора з господарства Фурман С.В.: 

8.1.Забезпечити створення санітарно-гігієнічних умов для проведення літнього 

оздоровлення дітей. 

8.2.Встановити суворий контроль за збереженням товарів побутової хімії. 

8.3.Організувати винищення на території комплексу отруйних грибів і рослин. 

 

9.Провести самоаналіз літнього оздоровлення  дітей та питання стану оздоровлення на 

серпневому засіданні педагогічної ради. 

 

10.Контроль за виконанням наказу до 24 червня 2019 року залишаю за собою, з 24 

червня по 06 серпня 2019 року покладаю на в.о. директора Ковтун Р.Р. 

 

 

 

 

Директор ЖНВК №25                                 підпис існує                                           Г.Г.Лашкул 
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