
 
 

Відділ освіти Тетерівської сільської ради  

Житомирського району, Житомирської  області 

Денишівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

імені В. Г. Бондарчука 

НАКАЗ 

с.  Дениші 
_____________________________     №_______________ 

 

Про організацію роботи  

Літнього мовного табору  

«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 підготовку до відкриття Літнього мовного табору зі 

скороченим терміном перебування дітей та без організації харчування з 

06.06.2016 по 24.06.2016р.  

 

2. Призначити начальником Літнього мовного табору заступника з НВР 

Мельник Галину Станіславівну 

3. Мельник Галині Станіславівні,  начальнику Літнього мовного табору 

«Лінгволенд»: 

3.1. Вивчити нормативні документи з питань організації роботи Літнього 

мовного табору у 2016 році. 

         (До 05.05.2016р.) 

3.2. Забезпечити ведення відповідної документації щодо питань охорони 

життя й техніки безпеки. Оформити теку з нормативними документами щодо 

організації роботи табору. 

         (До 10.05.2016р.) 

 

3.3. Провести нараду з питань організації роботи мовного табору 



«Лінгволенд» на базі Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.Г. Бондарчука 

17.05.2016 року 

3.4. Ознайомити дітей та батьків із правилами внутрішнього розпорядку 

роботи  Літнього мовного табору «Лінгволенд» до 20.05.2016 року 

3.5. Провести збори батьків, діти яких перебуватимуть у Літньому 

мовному таборі «Лінгволенд» до 25 травня 2016 року. 

 

4. Дзюму Олександру Анатолійовичу, завгоспу школи: 

4.1. Підготувати приміщення для   Літнього мовного табору «Лінгволенд» 

кімнати для занять та відпочинку, забезпечити їх необхідним інвентарем. 

                                         (До 01.06.2016р.) 

4.2. Закріпити обслуговуючий персонал за приміщеннями  Літнього мовного 

табору  з денним перебуванням дітей.  

                                    (До 01.06.2016р.) 

4.3. Провести санітарно-гігієнічну дезінфекцію приміщень. 

                                         (04.06.16 – 05.06.16р.) 

4.4. Забезпечити 2 комплекти маркованого прибирального інвентаря, запас 

мийних та дезінфекційних засобів. 

                                              (До 01.06.2016р.) 

5. Медичній сестрі Котвіцькій Т.М.: 

5.1. Провести інструктажі з техніки безпеки та профілактики захворювань із 

реєстрацією у відповідному журналі. 

                         (До 05.06.16р.) 

5.2. Постійно стежити за станом здоров'я дітей, здійснювати систематичний 

контроль за дотриманням оздоровчих і гігієнічних процедур. 

                         (З 06.06.16 по 24.06.16р.) 

6. Кураторам груп : 

 6.1. Проводити інструктажі перед екскурсією чи прогулянкою з подальшою 

реєстрацією у відповідному журналі. 

                          (Щоденно з 06.06.16р. по 24.06.16р.) 

6.2. З метою запобігання нещасних випадків, попередження дитячого 

травматизму систематично проводити з вихованцями бесіди про правила 

поведінки на водоймах, у громадських місцях, дотримання правил дорожнього 

руху та пожежної безпеки, про небезпеку перебування на будівельних 

майданчиках, про поведінку в ігрових кімнатах тощо.  

                      (Щоденно з 06.06.16р. по 24.06.16р.) 

6.3. Щоденно начальнику Літнього табору подавати звіт з 

фотопідтвердженням про проведену роботу. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи  Мельник Г.С. 

   Директор школи   Л.В. Вербило  

 

З наказом ознайомлені:  


