
УКРАЇНА 

Чернівецька міська рада 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 6 «БЕРЕГИНЯ» 

НАКАЗ 

31.05.2022р. № 196 

 

Про підготовку і проведення літньої 

оздоровчої кампанії в дошкільному 

підрозділі Чернівецької гімназії № 6 

«Берегиня» у 2022року 

 

На виконання законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

«Про дошкільну освіту», «Положення про заклад дошкільної освіти», 

постанови Державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 № 8 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби (COVID – 19)», 

листів МОН України від 16.03.2012 № 1/9 -198 інструктивно – методичних 

рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній 

період», від 02.04.2022 № 1/3845 – 22 «Про рекомендації для працівників 

закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні, наказу 

управління освіти Чернівецької міської ради від 20.05.2022 № 129 «Про 

підготовку і проведення оздоровчої кампанії в закладах дошкільної освіти 

Чернівецької міської територіальної громади у 2022 році», з метою 

забезпечення змістовного літнього оздоровлення дітей дошкільного віку у 

дошкільному підрозділі Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати в дошкільному підрозділі з 01 червня 2022 року по 31 серпня 

2022 року літньо – оздоровчу кампанію, враховуючи наказ управління освіти 

Чернівецької міської ради від 17.05.2022 № 125 «Про тимчасове призупинення 

діяльності окремих ЗДО Чернівецької міської ТГ в літній період 2022 року». 

2. Вихователю – методисту Павлюк С.А. 

2.1. Забезпечити якісне та безпечне оздоровлення дітей у літній період 

відповідно до постанови Державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 

№ 8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби 

(COVID – 19)», листів МОН України від 16.03.2012 № 1/9 -198 інструктивно – 

методичних рекомендацій « Організація роботи в дошкільних навчальних 

закладах у літній період», від 02.04.2022 № 1/3845 – 22 «Про рекомендації для 

працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні» 

та чинних нормативно – правових документів. 



2.2. Затвердити та погодити план роботи дошкільного підрозділу на літній 

оздоровчий період та забезпечити своєчасну підготовку та реалізацію його на 

літній період. ( 27.05.2022р) 

2.3. Розробити комплексні плани загартовуючи та оздоровчих заходів для дітей 

всіх вікових груп, враховуючи протиепідемічні заходи та лист МОН України 

від 02.09.2016 № 1/9 – 456 «Щодо організації фізкультурно – оздоровчої 

роботи у дошкільних навчальних закладах». (до 31.05.2022р) 

2.4. Здійснювати дієвий контроль за організацією харчування та питного 

режиму (п.50, додаток 10 постанови КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про 

затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»). (постійно) 

2.5. Внести зміни в розпорядок дня щодо тривалості перебування дітей на 

свіжому повітрі. Організовувати перебування дітей на вулиці виключно на 

території закладу. Скорочувати або виключати їх перебування за 

несприятливих умов: сильний вітер, температура повітря вище +350С у 

затінку, злива, гроза. 

 

2.6. Провести інструктаж педагогічних, медичних працівників та технічного 

персоналу закладу з питань безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, 

охорони праці, цивільного захисту. 

2.7. Проінформувати батьків щодо особливостей перебігу літньої оздоровчої 

кампанії у дошкільному підрозділі. 

2.8. Провести консультації для педагогів та спеціалістів закладу з питань: 

- здійснення роботи в умовах дії воєнного стану відповідно до листа МОН 

України від 02.04.2022 № 1/3845 -22 «Про рекомендації для працівників 

закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»; 

- дотримання протиепідемічних заході під час літньої оздоровчої кампанії; 

- організація освітнього процесу в літній період; 

- планування та проведення освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей. 

2.9. Постійно висвітлювати на сайті закладу хід підготовки та проведення 

літньої оздоровчої кампаній, організацію дозвілля дітей, впровадження нових 

форм і методів в організації життєдіяльності дітей . 

3. Старшій медичній сестрі дошкільного підрозділу Кирилюк А.І. 



3.1. Перевірити та забезпечити наявність засобів медичного обслуговування, 

першої медичної допомоги у медичному кабінеті та у кожній віковій 

групі.(до31.05.2022р) 

3.2. Здійснювати медико – педагогічний контроль за організацією, перебігом і 

станом освітньої і оздоровчої роботи у літній період. (постійно) 

3.3. Нести відповідальність за санітарно – гігієнічний режим в період літнього 

оздоровлення (протягом літнього періоду). 

3.4. Розробити рекомендації щодо гартування дітей влітку. 

(до 30.05.2022р) 

3.5. Тримати на контролі організацію питного режиму. (постійно) 

3.6. Організувати проведення попереджувальної роботи з питань гігієни, 

дотримання санітарних правил. (постійно) 

3.7. Посилити контроль за організацією та проведенням гартувальних процедур 

згідно режиму дня. (постійно) 

3.8. Приділяти особливу увагу профілактиці дитячого травматизму , 

запобігання нещасним випадкам та харчовим отруєнням. (постійно) 

3.9. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, 

які їх замінюють, та працівників закладу щодо профілактики харчових отруєнь, 

питань санітарії та гігієни, дотримання санітарних правил (постійно) 

4. Створити тимчасову комісію для огляду приміщень і території дошкільного 

підрозділу в складі: 

Голова комісії : Капустяк Г.П. , директор Чернівецької гімназії № 6 

«Берегиня» 

Члени комісії : Павлюк С.А. , вихователь – методист; 

Кирилюк А.І., старша медична сестра 

5. Комісії: 

5.1. Провести огляд приміщень і території дошкільного підрозділу. Під час 

огляду особливу увагу звернути на стан пожежної безпеки, зокрема перевірити 

наявність первинних засобів пожежогасіння, планів – схем евакуації. 

(до 31.05.2022р) 

5.2. Скласти акт огляду приміщень і території дошкільного підрозділу. 

(до 31.05.2022р) 

6. Забезпечити групові приміщення, приміщення закладу необхідними 

мийними та дезінфікуючими засобами. 

(до 30.05.2022р) 

7. Забезпечити заміну піску на групових майданчиках. 

(до 30.05.2022р) 

8. Педагогічним працівникам: 



8.1. Створити безпечні умови для оздоровлення дітей та суворо дотримуватися 

вимог протипожежної безпеки і безпеки життєдіяльності в оздоровчий період. 

(постійно) 

8.2. Забезпечити змістовне дозвілля дітей протягом оздоровчого періоду. 

(постійно) 

8.3. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, 

які їх замінюють, та працівників закладу щодо профілактики харчових отруєнь, 

питань санітарії та гігієни, дотримання санітарних правил (постійно) 

9. Наказ оприлюднити на сайті закладу. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор гімназії № 6 «Берегиня»              Галина КАПУСТЯК 
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