ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ
08.09.2014

№ 160

Про підсумки
оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2014 року
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей
від 04.09.2008 №375-VI ”, розпорядження Харківської облдержадміністрації від
21.04.2010 №205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2010–
2015 роках», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
23.05.2012 №1/9-391 «Про організацію літнього відпочинку дітей» з учнями
школи-інтернату проведене оздоровлення та відпочинок у літній період.
На підготовчому етапі у березні 2014 року складена база даних про
оздоровлення і відпочинок всіх учнів улітку. Виявлено з числа соціально
незахищених дітей тих, що потребують організованого відпочинку. Надіслані
листи-замовлення до служби у справах дітей Жовтневого, Ленінського та
Харківського районів про виділення безоплатних оздоровчих путівок для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Оздоровленням і
відпочинком учнів також займались батьки.
Про хід оздоровлення учнів пільгових категорій надавалась інформація
до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації у
червні, липні, серпні, вересні.
У літній період 2014 року 100% оздоровились і відпочили 82 учні
пільгового контингенту.
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Виходячи з викладеного
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам і вихователям:
1.1. Ознайомитись із нормативними актами про оздоровлення та відпочинок
дітей.
Січень 2015 р.
1.2. Взяти інформацію у батьків про плани щодо відпочинку та оздоровлення
учнів улітку 2015 року.
Березень 2015 р.
2. Семенець А.П., заступнику директора з виховної роботи:
2.1. Скласти базу даних про оздоровлення і відпочинок всіх учнів у літній
період.
Березень 2015 р.
2.2. Виявити з числа соціального незахищених дітей тих, що потребують
організованого відпочинку.
Березень 2015 р.
2.4. Надіслати листи-замовлення до служби у справах дітей Жовтневого,
Ленінського та Харківського районів про виділення безоплатних оздоровчих
путівок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Квітень 2015 р.
3. Лікарям Полухіній І.І., Гірці Т.О. підготувати санаторно-курортні картки,
довідки про щеплення для дітей, що оздоровлятимуться.
Травень 2015 р.
4. Контроль за виконанням п.1 наказу покласти на Семенець А.П., п.п. 2.3.–
залишаю за собою.
Директор школи-інтернату
З наказом ознайомлена:
№ з/п
П.І.Б.
1.
Семенець А П

Підпис

Куліш В.І.
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