БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
„___13__”__05_2016 р.

№ __157___
м. Бровари

Про відкриття міжшкільних та
мовних таборів відпочинку з денним
перебуванням на базі загальноосвітніх
навчальних закладів міста Бровари в
2016 році.
Відповідно ст.7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
на виконання доручення директора департаменту освіти і науки від 28.04.2016,
міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2016-2017 років,
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 28.01.2016р. № 75-06-07,
наказів управління освіти і науки від 20.01.2016 № 15 «Про організацію
харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста комунальної
власності», від 20.04.2016 № 126 «Про підготовку до літнього оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2016 року», від 10.05.2016 № 152 «Про організацію
заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей міста Бровари у 2016 році»,
плану роботи управління освіти і науки Броварської міської ради, з метою
організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей в літній період 2016 року
НАКАЗУЮ:
1.
Об’єднати та відкрити міжшкільні табори відпочинку з денним
перебуванням, розміщенням, харчуванням на базі:
- Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 (Броварська гімназія ім.С.Олійника);
- Броварської СШ І-ІІІ ст.№ 7 (ТОВ «Приватна школа «Фортуна»);
- Броварської СШ І-ІІІ ст.№ 5 (Броварського НВК, Броварської ЗОШ І-ІІІ
ст.№ 10, Броварського НВО);
- Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 6 (Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1, Броварської
ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9).
2.
Відкрити мовні табори з денним перебуванням, розміщенням,
харчуванням на базі:
- Броварської СШ І-ІІІ ст.№ 7;
- Броварської СШ І-ІІІ ст.№ 5;
- Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 6.

3.
Термін роботи міжшкільних та мовних таборів відпочинку з денним
перебуванням встановити з 30.05.2016 р. до 17.06.2016 р. з режимом роботи з
8.30 до 16.30.
4.
Керівникам закладів освіти:
4.1 скласти у трьох екземплярах списки працівників закладу, які будуть
працювати у міжшкільних та мовних таборах відпочинку з денним
перебуванням на базі Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2, Броварської СШ І-ІІІ ст.№
5, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 6, Броварської СШ І-ІІІ ст.№7 (включаючи
педагогічних працівників, керівників гуртків, працівників кухні, начальників
таборів відпочинку з денним перебуванням), де вказати результати медичного
обстеження та передати у відповідні заклади
до 27.05.2016;
4.2 забезпечити оплату за перебування учнів з розрахунку 68 грн. в день на
одну дитину за рахунок коштів батьків
до 27.05.2016;
4.3 Кащеєву В.М. (директору БЗОШ І-ІІІ ст.№2), Федоренку П.М.
(директору БСШ І –ІІІ ст. № 5), Приделюк Л.М. (директору БЗОШ І-ІІІ ст №6),
Жигуловій О.А. (директору БСШ І-ІІІ ст.№7), забезпечити організацію роботи
міжшкільних та мовних таборів відпочинку з денним перебуванням на базі
навчального закладу:
4.3.1 створити умови для безпечного перебування дітей у міжшкільних
таборах, покласти відповідальність на керівників пришкільних таборів та
вихователів за збереження життя і здоров’я дітей;
4.3.2 організувати культурно-масові заходи, дозвілля, харчування дітей
відповідно до орієнтовного
меню та затвердженого кошторису витрат
(Додаток1);
4.4 контроль за організацією харчування та дотриманням кошторисних
призначень покласти на керівників міжшкільних та мовних таборів;
4.5 Рокоман О.Г. (директору БЗОШ І-ІІІ ст.№1), Руднику В.О. (директору
БЗОШ І-ІІІ ст.№3), Козленко О.М. (директору гімназії ім. С. Олійника),
Турковській О.В. (директору БЗОШ І-ІІІ ст.№9), Холодному А.В. (директору
БНВК), Болілій Н.П. (директору БЗОШ І-ІІІ ст.№10),Ткачук І.О. (директору
БНВО), Мажузі Т.Є. (директору приватної ЗОШ І-ІІІ ст. «Фортуна»):
4.5.1 призначити відповідальних вихователів від закладу за збереження
життя та здоров’я дітей у дорозі та під час перебування у базових міжшкільних
таборах відпочинку;
4.5.2 забезпечити табори відпочинку з денним перебуванням вчителями
фізичної культури для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів,
кервниками шкільних гуртків за графіком, затвердженим начальником
відповідного табору;
4.5.3 подати до управління освіти і науки списки дітей, які будуть
відпочивати в міжшкільних та мовних таборах
до 27.05.2016.
5.
Ткачук І.О (директору БНВО), Хаврюті Н.І. (директору ДЕНЦ «Камелія»,
Павлученко В.З. ( директору БДЮТ):
5.1 забезпечити проведення майстер-класів та роботу гуртків у таборах
відпочинку з денним перебуванням

з 30.05.2016 по 17.06.2016;
5.2 узгодити роботу гуртків у таборах з начальниками міжшкільних та
мовних таборів з денним перебуванням на базі Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2,
Броварської СШ № 5, Броварської ЗОШ № 6 та Броварської СШ І-ІІІ ст.№7
до 27.05.2016.
6.
Начальникам міжшкільних та мовних таборів відпочинку з денним
перебуванням на базі Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2, Броварської СШ № 5,
Броварської ЗОШ № 6 та Броварської СШ І-ІІІ ст.№7:
6.1 скласти план роботи табору (враховуючи проведення майстер-класів та
роботу гуртків, відвідування басейну) та узгодити з керівниками Ткачук І.О.
(директор БНВО), Хаврютою Н.І. (директор ДЕНЦ «Камелія»), Павлученко
В.З. ( директор БДЮТ);
6.2 подавати щоденний звіт про роботу табору в електронному вигляді для
розміщення на сайті управління освіти і науки та департаменту освіти і науки.
7.
Покласти персональну відповідальність за дотримання режиму роботи
табору на начальників міжшкільних та мовних таборів з денним перебуванням
на базі Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2, Броварської СШ № 5, Броварської ЗОШ
№ 6 та Броварської СШ І-ІІІ ст.№7.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління

Мотрич Л.М.

О.М.Мельник

Додаток до
наказу управління освіти і науки БМР
від _13.05.2016 № __157___

Кошторис витрат
на перебування 1 учня в день
в міжшкільних та мовних таборах відпочинку
з денним перебуванням, розміщенням, харчуванням
на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста Бровари у 2016 році
№
Назва витрат
п/п
1 Вартість 1 дня харчування (грн)
2 Культурно -масові заходи (грн)
3 Інші витрати (грн)

(миючі, дезинфікуючі, засоби гігєни, призи на
конкурси, приладдя для рукоділля, матеріали
для
майстер-клас
спортивний
інвентар,
канцтовари, паперові рушники, серветки, тощо

4

Всього за 1 день перебування

міжшкільний табір

мовний табір

48,00
12,00
8,00

48,00
15,00
5,00

68,00

68,00

1 зміна 15 робочих днів з 30.05.2016 до 17.06.2016
15 днів х 68,00 грн. = 1020,00 грн.

