
 

 

   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
 

05.09.2019 смт Нова Водолага № 198 

 

Про підсумки оздоровлення та 

відпочинку учнів (вихованців) 

влітку 2019 року   
 

 Організація оздоровлення та відпочинку учнів та вихованців                   

закладу  влітку 2019 року   проводилася   відповідно до чинного законодавства, 

а саме: Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 

15.04.2016 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 

Харківської області в 2016-2020 роках»,  наказу Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 22.04.2019 № 116 «Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2019 року». 

 З метою організації літнього оздоровлення та відпочинку учнів закладу з 

числа дітей пільгових категорій було розроблено план заходів щодо підготовки 

до оздоровчої кампанії з урахуванням налагодженої співпраці з місцевими 

органами виконавчої влади, шефами та кураторами. Спільно з класними 

керівниками серед батьків  учнів було  проведене анкетування щодо визначення 

форм та методів оздоровлення, якими будуть охоплені діти протягом літнього 

періоду. Батькам перед канікулами було надано роз'яснення щодо особливостей 

організації оздоровлення дітей пільгових категорій, ознайомлено з відповідною 

пам'яткою. 

 Станом на 05.09.2019  літнім  оздоровленням та змістовним відпочинком 

було  охоплено 119 дітей, що становить 61 % від загальної кількості учнів.  

Оздоровлення дітей здійснювалось як за бюджетні кошти, так і за кошти 

батьків. Учні закладу відпочивали та оздоровлювались у позаміських закладах 

оздоровлення обласного підпорядкування (“Золотий колос”, “Факел”, 



 

 

“Сонячний”, “Ромашка”, “Лісова галявина”, “Лісовичок”, “Ялинка”), санаторіях 

(“БерМінВоди”, “Трускавець”),  позаміських закладах оздоровлення за межами 

області (“Таврія”, “Патрія”, “Перлина Чорномор'я”, “Весна”), за кордоном 

(Чорногорія, Єгипет, Туреччина). Відпочивали протягом літа учні також під час 

багатоденних екскурсій, на туристичних базах, базах відпочинку на морських 

узбережжях тощо.  

 Протягом червня 2019 року на базі  закладу  проведено оздоровчий період 

для вихованців дошкільного підрозділу.  Забезпечено  ефективне оздоровлення 

та повноцінний  відпочинок  дітей, створено належні умови для освітньої, 

культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Всього 

оздоровилися 100% від загальної кількості дітей-дошкільнят.  

 Протягом оздоровчого періоду 2019 року масових отруєнь, 

епідускладнень, нещасних випадків з вихованцями  закладу не зареєстровано. 

 Виходячи з вищевикладеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організацію та проведення  оздоровлення  та відпочинку вихованців   влітку 

2019 року вважати задовільною. 

2. Соціальному педагогу Осауленко О.Є.: 

2.1. Надати до ДНіО ХОДА звіт про оздоровлення та відпочинок дітей влітку 

2019 року. 

До 15.09.2019 

2.2. Сформувати базу даних про оздоровлення та відпочинок учнів за 

пільговими категоріями в  літній період 2020 року.  

Березень 2020 року 

3. Лікарям Діхтяр Н.В., Єфіменко Ю.В.: 

3.1. Сприяти організації профілактичного лікування учнів у медичних закладах 

м. Харкова. 

Протягом 2019/2020 навчального року 



 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу   залишаю за собою. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

 
Осауленко 

 

  

 

З наказом ознайомлені: 

 

Осауленко О.Є.   ______________ 

Діхтяр Н.В.          ______________ 

Єфіменко Ю.В.   _______________ 

  

 

 


