ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
« 31 » травня 2019

м. Київ

№ 153

Про організацію роботи літніх
мовних таборів на базі закладів
загальної середньої освіти
Дарницького району у 2019 році
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та
доручення Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року
№11964/1/-19,
на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
8 травня 2019 року
№ 627 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року»,
наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27.05.2019 № 133 «Про організацію
відпочинку дітей - учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва у таборах
відпочинку з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти міста
Києва в 2019 році», з метою зацікавлення учнів вивченням іноземних мов,
забезпечення якісного навчання та практичного застосування іноземних мов
учнями в контексті європейської інтеграції України, наближення до європейських
стандартів, удосконалення розмовної практики з іноземної мови, поєднання
навчання з відпочинком школярів закладів загальної середньої освіти району у
літній період
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати:
1.1. Роботу літніх мовних таборів на базі таборів відпочинку з денним
перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти з 03 до 27 червня
2019 року згідно з додатком 1.
1.2. Роботу літніх мовних таборів з частковою зайнятістю учнів, які створені
окремо від таборів відпочинку з денним перебуванням при закладах загальної
середньої освіти, згідно з додатком 2, з терміном перебування дітей у таборі

впродовж 1-2 тижнів, відповідно до планової тривалості табору, яку обирає заклад
в період з 03 по 07 червня 2019 року включно .
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
2.1. Провести моніторинг потреб батьків у відпочинку дітей на базі мовних
таборів.
2.2. Встановити і погодити з батьками режим роботи мовних таборів: для
учнів 1-4 класів – 1 година навчання, для учнів 5-7 класів - 1,5 години навчання,
для учнів 8-10 класів - 2 години навчання.
Роботу мовного табору здійснювати з 9 до 14 години.
2.4. Забезпечити проведення з педагогічними працівниками, які будуть
працювати в літньому мовному таборі, вступного та первинного інструктажів з
охорони праці з обов’язковою реєстрацією у відповідних журналах;
з
дітьми - вступного та первинного інструктажів з безпеки життєдіяльності з
обов’язковою реєстрацією у відповідних журналах.
2.5. Покласти персональну відповідальність за охорону життя і здоров’я
дітей, дотримання в мовному таборі санітарно-гігієнічних, протипожежних правил
на відповідальних за організацію роботи мовних таборів, координаторів діяльності
мовного табору та вчителів іноземної мови, які працюватимуть в літньому мовному
таборі.
2.6. Забезпечити висвітлення роботи літніх мовних таборів на сайтах
закладів загальної середньої освіти, районного науково-методичного центру та
управління освіти.
3. Науково – методичному центру управління освіти:
3.1.
Здійснити заходи щодо організації мовних таборів на базі таборів
відпочинку з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти та
літніх мовних таборах з частковою занятістю учнів окремо від таборів відпочинку
з денним перебуванням учнів при закладах загальної середньої освіти.
3.2. Здійснити методичний супровід роботи літніх мовних таборів.
3.3. Надати відповідальним за літні мовні табори методичні рекомендації
щодо формату, змісту та практичного наповнення проведення мовних таборів.
3.4. Організувати та провести з учителями іноземної мови, які будуть
працювати в літніх мовних таборах, навчальні семінари, тренінги, залучивши до
даного напряму діяльності попередньо відібраних волонтерів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на виконувача обов’язків
директора науково-методичного центру Мігунову О.В.
Начальник

Євгенія СПИСОВСЬКА

Додаток 1
до наказу управління освіти
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації
31 травня 2019 № 153

Дислокація
літніх мовних таборів на базі таборів відпочинку з денним перебуванням при
закладах загальної середньої освіти
№
Заклад загальної середньої
п/п
освіти
1. Спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №113 технологічного
та спортивного профілю
навчання
2. Гімназія №237
3. Школа І-ІІІ ступенів №280
4. Школа І-ІІІ ступенів №284
5. Школа І-ІІІ ступенів №289
6. Гімназія №290
7. Ліцей №303 суспільноприродничого профілю
8. Школа І-ІІІ ступенів №309
9. Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №314 з
поглибленим вивченням
іноземної мови
Виконувач обов’язків директора НМЦ

Адреса закладу

Телефон

вул. Вакуленчука, 50-а

563-99-14

вул. Вербицького, 26-г
вул. Євгена Харченка, 23-б
вул. Тростянецька, 7-г
вул. Славгородська, 4
вул. Ревуцького,13-а
вул. Драгоманова,9-а

560-91-55
564-80-60
563-90-71
563-06-38
563-02-67
564-91-23

вул. Григоренка,21-б
вул. Княжий Затон, 7-а

575-41-36
573-61-00

Олена МІГУНОВА

Додаток 2
до наказу управління освіти
Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації
31 травня 2019 № 153

Дислокація
літніх мовних таборів з частковою занятістю учнів окремо від таборів
відпочинку з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти
Заклад загальної середньої
Адреса закладу
Телефон
№
освіти
п/п
1. Середня загальноосвітня
вул. Княжий Затон, 17-в
573-71-11
школа І-ІІІ ступенів №62
2. Спеціалізована
вул. Сімферопольська,10
576-67-70
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №105 з поглибленим
вивченням предметів
суспільно - гуманітарного
циклу
3. Школа І-ІІІ ступенів №111
вул. Здолбунівська,7-б
574-40-12
4. Спеціалізована
вул. Ялтинська,13
566-42-27
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів з поглибленим
вивченням української мови
та літератури № 127
5. Школа І-ІІІ ступенів №160
вул. Російська, 45
566-32-21
6. Спеціалізована школа І-ІІІ
вул. Вербицького, 28-в
562-28-84
ступенів №255 з поглибленим
вивченням природничоматематичних предметів
7. Гімназія №261
вул. Вербицького, 7
563-95-93
8. Гімназія №267
вул. Вербицького, 7-а
560-92-56
9. Спеціалізована школа І-ІІІ
вул. Харківське
564-47-75
ступенів №274 з поглибленим шосе,168-І
вивченням іноземної мови
10. Гімназія №290
вул. Ревуцького,13-а
563-02-67
11. Спеціалізована
вул. Тростянецька,19
566-54-78
загальноосвітня школа
№291 з поглибленим
вивченням іноземної мови
12. Школа І ступеня №295
вул. Кошиця, 6
565-91-89
13. Спеціалізована
вул. Кошиця, 8
565-12-45
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №296 з поглибленим
вивченням іноземної мови

14. Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів з поглибленим
вивченням предметів
художньо-естетичного циклу
№302
15. Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №305 з поглибленим
вивченням іноземної мови
16. Гімназія №315 з
поглибленим вивченням
іноземних мов
17. Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №316 з поглибленим
вивченням української мови
18. Гімназія міжнародних
відносин №323 з
поглибленим вивченням
англійської мови
19. Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів з поглибленим
вивченням іноземних
мов№329 «Логос» імені
Георгія Гонгадзе
20. Початкова школа №332
21. Школа І-ІІІ ступенів №333
22. Початкова школа №334
23. Середній загальноосвітній
заклад «Слов’янська
гімназія»
24. Середній загальноосвітній
заклад І-ІІІ ступенів
«Скандинавська гімназія»
25. Гімназія «Діалог»
26. Ліцей «Наукова зміна»
27.
28.
29.
30.

Ліцей «Інтелект»
Київська інженерна гімназія
Гімназія «Київська Русь»
ШДС «Пролісок»

вул. Декабристів, 8-а

562-30-10

вул. Євгена Харченка, 53

564-84-41

вул. Драгоманова,27-а

564-90-81

вул. Бажана,32-а

565-85-59

вул. Мишуги,5

565-99-90

вул. Урлівська,19-б

332-90-97

вул. Б.Гмирі, 2-в
вул. Є. Чавдар,16
проспект М.Бажана, 34-а
вул. Драгоманова,10-в

068-215-60-42
523-54-24
068-612-12-08
573-96-30

вул. Гмирі,3-б

577-23-26

вул. Кошиця, 6
проспект Григоренка, 21в
проспект М.Бажана, 34-а
вул. Княжий Затон, 12-а
вул. Б.Гмирі, 2-в
вул. Бориспільська, 51

565-06-77
570-33-02

Виконувач обов’язків директора НМЦ

093-54-84
332-75-54
332-84-40
567-98-94

Олена МІГУНОВА

Проект наказу вносить

____________

Олена Мігунова

Погоджено
Виконувач обов'язів
директора НМЦ

____________

Олена Мігунова

Погоджено:
Завідувач юридичного
сектору

_____________

Марина Кошелєва

