
ЗВІТ 

по оздоровленню у закладах освіти Музиківської ОТГ у 2019 році 

 Відпочинок школярів громади організовано та проведено у двох 

пришкільних відпочинкових таборах та літній мовній школі. Загалом з 3 по 21 

червня таким відпочинком було охоплено 160 дітей, з яких: 4 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 9 – батьки яких є учасниками АТО, 5 

дітей з інвалідністю, 2 дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, 53 дитини з багатодітних сімей, 47 дітей, що перебувають на 

диспансерному обліку, 6 талановитих та обдарованих і 34 дитини працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери громади. За кошти 

місцевого бюджету з метою організації змістовного дозвілля дітей було 

придбано ігровий та спортивний інвентар на суму 10 800 грн, медикаменти ( 

350 грн ), організовано виступ Хесонської обласної філармонії «Зустрічаємо 

літо» (5 000 грн). За період функціонування таборів норми з харчування 

виконані на 102 %, сировина закуповувалася якісна, меню було збалансоване 

та різноманітне із збільшенням свіжих овочів та фруктів. З коштів місцевого 

бюджету на харчування в пришкільних таборах  витрачено 84 000 грн, з 

розрахунку 40 грн один дітодень. Для організації та проведення відпочинку 

були залучені спонсорські кошти у розмірі 2 024 грн.  За рахунок батьківських 

коштів були організовані екскурсії до міста Кам'янець-Подільський та 

біосферного заповідника «Асканія-Нова», здійснено поїздки шкільним 

автобусом до розважального центру «Фабрика», краєзнавчого музею міста 

Херсона. Педагогічними працівникам та обслуговуючим персоналом 

пришкільних таборів було забезпечено умови для якісного та змістовного 

відпочинку школярів.  

У закладах дошкільної освіти оздоровчий період триває з 1 червня по 31 

серпня. Виконання норм харчування за червень місяць склало 100 %. У раціоні 

збільшено частку свіжих овочів і фруктів на 10 %, введено другий сніданок, 

дотримується питний режим. 

З метою убезпечення перебування дітей на ігрових майданчиках проведене 

дослідження піску на вміст яєць гельмінтів, пісочниці обладнані кришками. 

Збільшено час перебування дітей на свіжому повітрі в місцях, захищених від 

прямого сонячного проміння. Проводяться рухливі ігри та спортивні заняття. 

Для загартовування дітей поводяться водні процедури (обливання ніг). У 

Східненському яслах-садку додатковим елементом оздоровлення є 

фітотерапія. В приміщеннях організоване систематичне вологе прибирання і 

провітрювання. 

Літнє перебування дітей у закладах дошкільної освіти спрямовано на 

повноцінний відпочинок та оздоровлення малят громади.                                                                                              


