
 
 

Відділ освіти  

Тетерівської сільської ради  

Житомирського району, Житомирської  області 

Денишівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

імені В. Г. Бондарчука 

НАКАЗ 

с.  Дениші 
_____________________________     №_______________ 

 

Про розподіл обов’язків працівників 

у Літньому мовному таборі «Лінгволенд» 

 

    На виконання Закону України від 04.09.2008 №375-VІ „Про оздоровлення та 

відпочинок дітей”, комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням ІІІ сесії VІІ скликання Житомирської 

обласної ради від 26.01.2016 №110, розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 15.12.2015 №413 „Про затвердження Плану заходів, спрямованих 

на популяризацію та активізацію вивчення англійської мови в області”, наказу № 

34 від 12.02.2016 р. управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації, наказу відділу освіти Тетерівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади від 16.02.2016р. №1, з метою підвищення рівня володіння 

іноземними мовами, зацікавлення дітей   вивченням  іноземних мов, привернення  

уваги суспільства до цієї теми, розширення  світогляду  учнівської молоді, 

гармонійного поєднання  наукової, пізнавальної, виховної роботи  з активним 

дозвіллям та відпочинком, 

 

Наказую:                                     

1. Організувати роботу у Літньому мовному таборі «Лінгволенд» з 

06.06.2016 по 24.06.2016р. З 9.00 до 13.00 год. 

2. Призначити начальником Літнього мовного табору «Лінгволенд» 

заступника директора з навчально-виховної роботи  Мельник Галину 

Станіславівну; заступником начальника – учителя іноземної мови Місюру 

Тетяну Вікторівну. 

3. Делегувати повноваження щодо організації роботи Літнього мовного 

табору, розпорядку роботи учителів іноземної мови та кураторів груп і 

відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей та охорону праці 

дорослих начальнику табору  Мельник Г.С.  на час дії табору. 

4. Розробити і затвердити Статут Літнього мовного табору, інструкції по 

охороні праці, техніці безпеки, режим роботи  Літнього мовного табору, 

план - сітку  роботи. 

5. Затвердити режим роботи  Літнього мовного табору «Лінгволенд» до 

15.05.2016р. 



6.  Начальнику Літнього мовного табору провести вступні інструктажі з 

техніки безпеки із працівниками до 06.06.2016р. 

7. Затвердити списки дітей та покласти персональну відповідальність за 

охорону життя і здоров'я дітей в період роботи Літнього мовного табору  

на учителів іноземної мови і кураторів груп. 

8. Затвердити обов'язки працівників Літнього мовного табору: 

начальник Літнього мовного табору - здійснює керівництво, забезпечує чітке 

виконання правил техніки безпеки, охорони дитинства, збереження життя 

та здоров'я дітей, протипожежних норм, контролює зміст та якість 

виховної роботи,  виконання санітарних норм;                                               

куратор групи- планує, організовує змістовну виховну роботу по групах, 

організовує участь дітей в загальних заходах табору, відповідає за життя 

та здоров'я дітей, виконання правил техніки безпеки та протипожежних 

норм; 

обслуговуючий персонал - забезпечують порядок, чистоту приміщень, несуть 

персональну відповідальність за санітарно - гігієнічний стан 

приміщень; 

інструктор з фізичної культури і спорту - забезпечує організацію 

фізкультурно-спортивної роботи в Літньому мовному таборі, 

дотримання правил з техніки безпеки, відповідає за життя і здоров'я 

дітей. 

Керівник центру ІКТ – здійснює фотозйомки, відеозйомки щоденно усіх 

заходів, які проходитимуть у таборі; складає щоденний звіт про 

роботу табору; розміщує матеріали на сайті школи. 

Керівник танцювального центру – щоденно проводити з учнями табору 

танцювальну зарядку, танцювальні перерви; організовувати 

постановку танцювальних композицій.  

 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи    Л.В. Вербило  

 

                               З наказом ознайомлені:  


