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  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

30.08.2016 смт Нова Водолага № 178 

 

Про підсумки літнього 

оздоровлення учнів (вихованців)   

             Організація оздоровлення та відпочинку учнів  (вихованців) Комунального 

закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради (далі-заклад)   влітку 2016 року   проводилася   

відповідно до чинного законодавства.   

В закладі  своєчасно сформувала  базу даних дітей пільгових категорій, 

які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком влітку.  До даної бази даних 

увійшло 185 дітей. Серед них: 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 4 дітей-інвалідів, 3 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС,   

34 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей, 3 дітей, батьки яких є 

учасниками АТО, 28 талановитих та обдарованих дітей  а також 109 дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку.  Протягом  літнього періоду 

проводилось відстеження стану охоплення учнів закладу оздоровленням та 

відпочинком, відповідні звіти направлено до відділу дошкільної, позашкільної 

та корекційної освіти ДНО ХОДА.   

Влітку   2016 року  оздоровленням на базі санаторіїв охоплено 5 учнів 

(вихованців), з них: 1- у санаторії «Ялинка» (с. Дачне Зміївського району 

Харківської області);  1 - у санаторії «Лісний» (с. П’ятихатки Харківського 

району Харківської області), 1 – санаторій «Орізонт» (смт Сергіївка Одеської 

області», 2 – санаторій «Таврія» (м. Скадовськ Херсонської області).  

         Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ) та позаміські заклади 

оздоровлення та відпочинку (ПЗОВ) відвідали 10 дітей, з них: 6 – ОДОТ 

«Золотий колос» (с. Павлівка Нововодолазького району Харківської області); 1 
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– ПЗОВ «Лісовичок» (сел. Сахновщина Харківської області);  1 – ПЗОВ 

«Берізка» (м. Золочів  Харківської області), 2 - ДЗОВ «Ялинка» (м. Зміїв 

Харківської області).  

           За межами Харківської області оздоровились  15 учнів, з них: 2 – ДЗОВ 

«Гвоздика» (м. Кирилівка Запорізької області); 5 – ДОТ «Динамо» (смт 

Славське Львівської  області);    2 - ДЗОВ «Хаджибей» (м.Одеса), 1 – УДЦ 

«Молода гвардія» (м.Одеса), 1 – ДОТ «Артек» (Київська область), 4 – ДОТ 

«Перлина Чорномор я» (Херсонська область).  За кордоном відпочили 3 учня. 

         Так, протягом літа в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

оздоровились 25 учнів, в санаторіях – 5. Решта дітей відпочивали разом з 

батьками вдома або у родичів. Крім цього, 60 дітей разом з батьками 

відпочивали на морі, що також можна вважати своєрідним оздоровленням, хоча 

і не в спеціалізованих закладах. 

 Отож, за літній період 2016 року оздоровились 30 учнів  (16 %), 

відпочили — 155 учнів (100%).  Крім цього, 100 % вихованців дошкільного 

підрозділу провели свій оздоровчий період  за відповідним планом  в умовах  

нашого закладу, де  в червні 2016 року були охоплені відповідними заходами, 

спрямованими на оздоровлення та змістовний відпочинок. Забезпечено  

ефективне оздоровлення та повноцінний  відпочинок  дітей, створено належні 

умови для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи.  

Відповідно до плану  роботи закладу в літній оздоровчий період, для 

вихованців дошкільного підрозділу проводилася   ранкова гімнастика з 

елементами дихальної, полоскання горла водно-сольовим розчином, 

фізкультурні вправи на свіжому повітрі, фізкультурні хвилинки та паузи, 

пальчикова гімнастика, хвилинки здоровинки,  ігри з водою та піском, 

«доріжки здоров’я», повітряні ванни,  контрастне обливання ніг, подорожі та 

екскурсії до природного середовища. 

        Режим дня дошкільного  підрозділу був  змінений так,  щоб діти мали 

змогу достатню кількість часу перебувати на свіжому повітрі.      
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        З метою організації змістовного дозвілля вихованців проведено:  тематичні   

тижні:   безпеки життєдіяльності,  фізкультури,    творчості,    народознавства. 

         Протягом оздоровчого періоду 2016 року масових отруєнь, 

епідускладнень, нещасних випадків з вихованцями  закладу  не зареєстровано. 

Виходячи з вищевикладеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організацію та проведення  оздоровлення  та відпочинку учнів  (вихованців)   

влітку 2016 року вважати задовільною. 

2. Затвердити план заходів щодо оздоровлення та відпочинку учнів 

(вихованців)  у 2016/2017 навчальному році (Додаток 1). 

3.  Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.: 

3.1. Надати відділу  дошкільної, позашкільної освіти та корекційної освіти 

Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації   

звітну інформацію про хід літньої оздоровчої кампанії.  

 До 05.09. 2016 

3.2. Забезпечити неухильне виконання плану  заходів щодо оздоровлення та 

відпочинку учнів (вихованців) у 2016/2017 навчальному році. 

Упродовж 2016/2017 навчального року  

4. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                      С.Ю.Єрмаков 

 

Черниш  

                   

З наказом ознайомлена 

Черниш І.В. __________ 
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                                                             Додаток 1 до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                      30.08.2016  № 178 

 

 

План заходів щодо оздоровлення та відпочинку учнів (вихованців) 

Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний 

комплекс» Харківської обласної ради у 2016/2017 навчальному році 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Забезпечити дотримання вимог нормативних та 

законодавчих документів, які регламентують 

питання організації оздоровлення та відпочинку 

учнів. 

Постійно   Адміністрація    

 

2. Підведення  підсумків оздоровлення учнів 

(вихованців) влітку  2017 року 

Вересень   Соціальний 

педагог 
3. Розгляд  питання організації оздоровлення та 

відпочинку дітей:на нарадах при директорові;  на 

батьківських зборах; на засіданнях ради навчального 

закладу  

Упродовж 

навчального 

року 

Адміністрація    

 

4. Формування  бази даних з питання  оздоровлення та 

відпочинок учнів (вихованців) за соціальними 

категоріями в канікулярний та літній період 

Березень   Класні 

керівники 

Соціальний 

педагог 
5. Контроль за оздоровленням учнів (вихованців) 

пільгових категорій    

Травень-

серпень 

Соціальний 

педагог 
6. Співпраця закладу з  шефами, кураторами, 

спонсорами  з питань організації оздоровлення та 

відпочинку учнів (вихованців)     

Канікулярний 

та літній 

період  

Адміністрація 

7. Дотримання чинного законодавства та нормативних 

документів при організації  туристичних поїздок, 

екскурсій та подорожей   

За потребою Адміністрація 

8. Інструктування  учнів (вихованців) та їх  батьків 

щодо  суворого дотримання правил безпеки 

життєдіяльності під час оздоровлення та відпочинку   

Упродовж 

навчального 

року 

 

Класні 

керівники 

Вихователі  

9. Організація відпочинку та оздоровлення 

обдарованих та талановитих дітей   

Упродовж 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

Калашник Л.Б. 
10. Робота з питання  організацї  оздоровлення та 

відпочинку учнів (вихованців) влітку 2017 року» 

Квітень 2017 

року 

Черниш І.В. 

Соціальний 

педагог 

 

Черниш 


