
Статут  

Літнього мовного табору»Лінгволенд», який діє на базі Денишівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.Г.Бондарчука 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Літній мовний табір перебуває у комунальній власності відділу освіти 

Тетрівської сільської ради. 

 1.2. Юридична адреса закладу: 12422, Житомирська область, Житомирський 

район, с.Дениші, вул.Садова,5, тел.8(0412)49-21-30 

 1.3. Засновником (власником) закладу відпочинку є Денишівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.Г.Бондарчука 

1.4. Головною метою табору є підвищення рівня володіння іноземною мовою 

серед учнів шкіл, зацікавлення дітей вивченням іноземних мов, привернення 

уваги суспільства до цієї теми, розширення світогляду учнівської молоді, 

гармонійного поєднання наукової, пізнавальної, виховної роботи з активним 

дозвіллям, відпочинком та оздоровленням. 

  

1.5. Головними завданнями є: 

 показати дітям інший, відмінний від шкільного стиль викладання 

іноземної мови, де акцент ставиться на практичну частину і знання, які  

можна застосувати пізніше і в інших умовах та галузях; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу жит-

тя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я; 

 розвиток природних нахилів і здібностей; 

  виховання почуття власної гідності, відповідальності за свої дії. 

 

2. Літній мовний табір  у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

наказами й розпорядженнями центральних органів виконавчої  влади та органів 

місцевого самоврядування, Типовим положенням про дитячий оздоровчий 

заклад і Положенням. 

3. Літній мовний табір  у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

наказами й розпорядженнями центральних органів виконавчої  влади та органів 

місцевого самоврядування, Типовим положенням про дитячий оздоровчий 

заклад і  Положенням, а також Статутом Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

В.Г. Бондарчука. 

  

 2. Організація оздоровчо-виховного процесу 

 2.1. Літній мовний табір «Лінгволенд» планує свою роботу відповідно до 

рекомендацій та законодавчих актів вище стоячих органів. 

 У плані роботи відображаються найголовніші питання розвитку інтересу 

дитини до вивчення іноземних мов, до виховної роботи, розробляється 

комплекс розважальних послуг. 



 План роботи Літнього мовного табору затверджується директором 

Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.Г.Бондарчука. 

 Літній мовний табір  приймає дітей від 6 до 17 років. Прийом дітей до 

Літнього мовного  табору  здійснюється  за бажанням  дітей та батьків,  

 2.2. Режим роботи Літнього мовного табору 14 днів з денним перебуванням 

4 год. 

2.3. Літній  мовний табір веде пропаганду значення іноземної мови у 

подальшому виборі професії, у пропаганді здорового способу життя, забезпечує 

дітям, які перебувають у ньому: 

 захист життя і здоров 'я; 

 належні умови для повноцінного творчого розвитку особистості та 

відпочинку, розвитку їхніх здібностей, занять фізичною культурою, 

туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно 

корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо; 

 добровільний вибір видів діяльності й дозвілля; 

 користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, 

оздоровчою, навчально-виробничою базою дитячого оздоровчого за-

кладу; 

 вільне висловлювання поглядів, думок, переконань; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку працівників 

школи відпочинку, пропаганди релігійних конфесій. 

 

2.4. Діти, які перебувають у Літній мовній школі «Лінгволенд» повинні: 

 дотримуватися правил внутрішнього розпорядку; 

 підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями з 

іноземних мов(англійська, польська), уміннями, практичними навичками 

здорового способу життя; 

 дотримуватися морально-етичних норм; 

 бережливо ставитися до державної, комунальної власності; 

 дотримуватися вимог техніки безпеки і відповідних правил поведінки. 

 

2.5. Виховний процес у Літньому мовному таборі здійснюється відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з ураху-

ванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я та з використанням 

різноманітних організаційних форм роботи. 

 

. 

3. Управління  Літнім мовним табором «Лінгволенд»  

3. Безпосереднє керівництво Літнім мовним табором «Лінгволенд» здій-

снюється начальником табору, призначеним наказом директора 

Денишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

В.Г.Бондарчука. 

 

 

 



 

4. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

Літньому мовному таборі 

 

4.2. Керівник Літнього мовного табору: 

4.1. Забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, господарського 

інвентарю, спортивного спорядження тощо. 

4.2. Проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з 

безпеки життєдіяльності з учнями. 

4.3. Повідомляє керівника закладу освіти про нещасні випадки, що сталися в 

школі відпочинку, організовує надання першої долікарської допомоги 

потерпілим, бере участь у розслідуванні. 

 

5. Надання медичних послуг учням і працівникам Літнього мовного табору 

забезпечує медична сестра школи. 

6. Працівники Літнього мовного табору несуть персональну 

відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, які відпочивають у 

Літньому таборі. 

7. Під час організаційного перевезення дітей, які перебувають на 

відпочинку, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними, 

обов’язкове страхування. 

8. Споруди, будівлі та інші приміщення Літнього мовного табору  повинні 

відповідати технічним вимогам пожежної безпеки та санітарним нормам. 

У кожному приміщенні школи відпочинку розробляється та вивішується 

на видному місці план евакуації дітей і дорослих у разі пожежі чи 

стихійного лиха. 

 

9. Матеріально-технічна база 
 Джерелами формування кошторису Літнього мовного табору є кошти 

батьків. 

10.  Контроль за діяльністю Літнього мовного табору 

 Контроль за діяльністю Літнього мовного табору  здійснюється відділом 

освіти Тетерівської сільської ради й адміністрацією Денишівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.Г.Бондарчука. 
 


