
Житомирський дошкільний навчальний заклад №10 

Н А К А З 

від 30 травня 2018 року        м. Житомир                      №    34    -  а/г 

 

Про підготовку та проведення  

літнього оздоровлення  дітей 

в ЖДНЗ № 10 у 2018 році 

    Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний 

навчальний заклад та з метою забезпечення ефективного оздоровлення і повноцінного 

відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми, які відвідуватимуть Житомирський 

дошкільний навчальний заклад №10 влітку        

НАКАЗУЮ: 

1. Вихователям груп: 

1.1 Провести опитувальне анкетування батьків щодо відвідування дітей дошкільного 

закладу в оздоровчий період ; 

 1.2 Проінформувати батьків з питань підготовки закладу до літнього оздоровлення дітей, 

про режим роботи, розпорядок дня ДНЗ і дошкільних груп та особливості освітнього 

процесу в оздоровчий період; 

1.3 Забезпечити проведення фізкультуро-спортивних заходів протягом літнього 

оздоровлення;  

 1.4 Поповнити набори іграшкового матеріалу та обладнання для ігор, праці на 

майданчику, фізкультурний, спортивний інвентар для розваг. 

2. Вихователю – методисту: 

2.1Оформити план роботи ЖДНЗ №10 на літній оздоровчий період, схвалити його на 

педагогічній раді; 

2.2 розробити методичні рекомендації для вихователів із організації освітнього процесу 

під час оздоровчого періоду; 

2.3Організувати виставку методичної літератури з питань організації та проведення 

літнього оздоровлення дошкільників «На допомогу педагогам; 

2.4 Провести консультування педагогів з питань перспективного та календарного 

планування навчально-виховного процесу з дітьми в літній період; 

2.5 Здійснювати методичний супровід дошкільних груп ЖДНЗ №10 щодо організації 

роботи в літній оздоровчий період 

3. інженеру з охорони праці: 

3.1Провести інструктаж з усіма категоріями працівників дошкільних закладів щодо 

виконання Інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей у дошкільних 

навчальних закладах; 

3.2Постійно тримати на контролі дотримання правил охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

   



4. Заступнику завідувача по господарству: 

4.1Забезпечити завіз (заміну) піску у пісочницях на фізкультурних та групових 

майданчиках; 

4.2 Забезпечити групові приміщення, харчоблок необхідними мийними  засобами та 

засобами для дезінфекції.    

5. Старшій медичній сестрі, медичній сестрі та комірнику: 

5.1Постійно тримати на контролі дотримання санітарно-гігієнічного режиму в усіх 

приміщеннях дошкільного закладу; 

5.2 Регулярно стежити за сертифікацією харчових продуктів, умовами зберігання, 

реалізації, враховуючи термін і товарне сумісництво; 

5.3 Постійно тримати на контролі наявність сертифікатів якості харчових продуктів, 

технологію приготування їжі, дотримання строку реалізації продуктів, організацію 

харчування дітей в ЖДНЗ; 

5.4 Систематично проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють та працівників дошкільних закладів щодо запобігання харчовим 

отруєнням; 

5.5 Провести антропометричні вимірювання дітей до початку оздоровчого періоду, а 

надалі – щомісяця; результати антропометричних вимірювань постійно доводити до 

відома батьків.    

6. Забезпечити функціонування упродовж літнього періоду 7 дошкільних груп відповідно 

до поданої таблиці: 

  з 04.06.2018 з 17.07.2018  

1 Група ранього віку Обміняна О.О. Курачевська 

Т.В. 

Грицюк С.В. 

 

Мудревська Г.І.  Хоменко Н.В. 

2 Гр. «Капітошка» Демченко І.А.  Марчик І.А. 

Заліщук І.А. 

 

 

Артемчук Н.А. 

3 Гр. «Джерельце» Черняк Н.М.  Котвицька О.Д. 

Пінчук О.Ф. 

 

4 Гр. «Дзвіночок» 

гр. «Казка» 

Козак С.П.  Кондратюк І.А. 

Ліньова А.І. 

Рустамова Л.А. Зілінська Ж.В. 

 

5 Гр. лог.1 Гр. лог.2 

Гр. ЗПР 

ЗілінськаЖ.В. Крисько В.М. 

Сич М.Ф. 

 

6 Гр. «Дюймовочка» 

Гр. «Каштанчик» 

Поліщук О.П.  Черниш А.В. 

Бондар Л.В. 

Мхитарян С.Л.  Бобкова Г.І. 

7 Гр. «Сонечко» 

Гр. «Теремок» 

Кондратчук О.А.  Ільчук Р.Т. 

Зеленська М.Д. 

Вижак О.А.  Журавська Н.С. 

Мацієвська Н.В. 

7. На період літнього оздоровлення дітей надати працівникам щорічні основні 

відпустки згідно графіку. 

 8.Діловоду: даний наказ розмістити на сайті ЖДНЗ №10 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

Завідувач ( директор) ЖДНЗ №10              (підпис існує)             Н.Є.Гуть 



 


