УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
5 сесія

8 скликання

05.04.2017 р.

Про затвердження Положення
про літній мовний табір з денним
перебуванням дітей
Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
на виконання вимог Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про
охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення», Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 422, з метою
додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про літній мовний табір з денним перебуванням дітей, як
тимчасово діючий, спеціально організований заклад, призначений для відпочинку та
розвитку дітей, відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з
відпочинку, створений на базі загальноосвітніх шкіл м. Бара, згідно Додатку.
2. Соціально-гуманітарному відділу забезпечити роботу літніх мовних таборів з денним
перебуванням дітей на базі загальноосвітніх шкіл м. Бара у червні 2017 року .
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань освіти,
охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних
відносин ( голова комісії – Капиця В.М. ).

Міський голова

Секретар м/р Подуфалов В.М. ______________
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В._____________
Начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н.О.._____________

А.А. Цицюрський

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 5 сесії 8 скликання
Барської міської ради
від 05.04.2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про літній мовний табір з денним перебуванням дітей
І. Загальна частина
1.1.Літній мовний табір з денним перебуванням дітей (далі – літній мовний
табір) - тимчасово діючий, спеціально організований заклад, призначений
для відпочинку та розвитку дітей, відповідно до державних соціальних
стандартів надання послуг з відпочинку, створений на базі ______________
__________________________________________________________________,
який розташований за адресою:_____________________________________
________________________________________________________________.
1.2.Літній мовний табір у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.
1.3. Засновником літнього мовного табору є Барська міська рада (далі засновник),
який
через
уповноважений
ним
орган
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
здійснює фінансування літнього мовного табору, його матеріально-технічне
забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами,
організовує будівництво і ремонт приміщень,
їх господарське
обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Літній мовний табір - не юридична особа, не має печатки та штампу
встановленого зразка, не має реєстраційного рахунку в органах Державного
казначейства.
ІІ. Організаційно-правові засади діяльності літнього мовного табору
2.1. У літньому мовному таборі період відпочинкової зміни становить не
менше 14 днів.
2.2. Літній мовний табір створюєтьсяз метою популяризації вивчення
англійської чи іншої іноземної мови, підтримки і стимулювання
інтелектуально й творчо обдарованих учнів, поліпшення їх культурологічної
та мовної підготовки, формування необхідних знань та здібностей працювати
в команді.
2.3. Літній мовний табір приймає на відпочинок дітей віком від 7 до 16
років, які перебувають у зазначеному закладі самостійно.

ІІІ. Порядок прийому дітей до літнього мовного табору
3.1.Приймання дітей до літнього мовного табору здійснюється за заявою
батьків або інших законних представників з урахуванням віку, стану здоров'я
дитини, інтересів та здібностей до вивчення іноземних мов.
3.2. З урахуванням віку та інтересів дітей у літньому мовному таборі можуть
створюватися
групи
(загони),
наповнюваність
яких визначається
типовими
штатними нормативами
та
державними санітарними
правилами і нормами улаштування, утримання і організації режиму
діяльності таборів відпочинку.
3.3. Відрахування дитини з літнього мовного табору здійснюється за
бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі
медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її
перебування в літньому мовному таборі.
ІV.Організація виховного процесу та процесу відпочинку,
харчування та медичного обслуговування у літньому мовному таборі
4.1. Працівники
літнього мовного табору відповідно
до
своїх
функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя
та здоров'я дітей, які перебувають у ньому.
4.2. Медичні працівники надають дітям та працівникам літнього мовного
табору медичну допомогу.
4.3. Споруди, будівлі та інші приміщення літнього мовного табору повинні
відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.
У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації
(у разі пожежі чи стихійного лиха), затверджений директором навчального
закладу, на базі якого діє літній мовний табір.
4.5. Літній мовний табір забезпечує за бюджетні та спонсорські кошти
збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і
розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції,
визначених нормативними документами.
4.6. У літньому мовному таборі створюються безпечні умови перебування
дитини, забезпечується охорона її життя і здоров'я, особистого майна,
надання медичної допомоги, виконання освітніх програм, організація
змістовного дозвілля тощо.
4.7. Виховний процес та процес відпочинку у літньому мовному таборі
здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і
здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.
4.8. Програма виховної та розважально-пізнавальної роботи літнього мовного
табору передбачає проведення серії занять і тренінгів для розвитку та
стимулювання зацікавленості дітей до вивчення англійської чи іншої
іноземної мови, розширення можливостей вихованців в мовній практиці
іноземною мовою, підготовки до умілого практичного застосування
іноземної мови в типових ситуаціях мовлення, підтримку обдарованих дітей.

V. Управління та кадрове забезпечення літнього мовного табору
5.1. Літній мовний табір очолює начальник, якого призначає на посаду і
звільняє з посади директор _______________________________________
відповідно до чинного законодавства. Начальник здійснює безпосереднє
керівництво та контроль за діяльністю літнього мовного табору.
5.2. Начальник літнього мовного табору:
- затверджує план роботи, режим дня з урахуванням типу закладу та
правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого
закладу;
- організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки
безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з
дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також
надання першої невідкладної допомоги;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і
правил техніки безпеки;
- здійснює контроль за харчуванням, відвідуванням учнями літнього
мовного табору, виховним процесом та
процесом відпочинку,
забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку
дітей;
- представляє інтереси дитячого закладу на підприємствах, в
установах та організаціях;
- звітує перед засновником про результати діяльності дитячого закладу;
- видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження,
організовує і контролює їх виконання;
- забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує
посадові інструкції працівників дитячого закладу та штатний розпис
за погодженням із засновником;
- вживає заходів заохочення
та дисциплінарного впливу до
працівників дитячого закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на дитячий заклад
завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності
дитячого закладу.
5.3. У літньому мовному таборі утворюється педагогічна рада, яку очолює
начальник літнього мовного табору.
5.4. Педагогічна радалітнього мовного табору розробляє календарний план
роботи, розглядає питання щодо поліпшення роботи дитячого закладу,
аналізує роботу членів колективу, підбиває підсумки відпочинкової зміни.
5.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб літнього
мовного табору. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але
не рідше ніж один раз на зміну.
5.6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають
педагогічну освіту.
5.7. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в дитячі
табори, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної
роботи не менш як три роки.

VІ. Учасники процесу відпочинку в літньому мовному таборі
6.1. До учасників процесу відпочинку дітей належать діти, їх батьки або
інші законні представники, працівники літнього мовного табору.
6.2. Працівники літнього мовного табору мають право на:
- внесення пропозицій щодо поліпшення виховного процесу та
процесу відпочинку;
- вибір форм
підвищення
кваліфікації,
необхідної
для
продовження трудової діяльності в такому закладі;
- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів
самоврядування дитячого закладу,
у заходах,
пов'язаних з
організацією виховного процесу та процесу відпочинку;
- вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з
дітьми;
- соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання
покладених обов'язків;
6.3. Працівники літнього мовного табору зобов'язані:
- педагогічні та медичні працівники - перед початком
роботи
пройти спеціальну підготовку;
- дотримуватися вимог положення дитячого табору, виконувати
правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
- берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати
здоровий спосіб життя;
- виконувати накази і розпорядження директора дитячого табору.
6.4.Діти під час перебування у літньому мовному таборі мають право:
- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права
дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх
гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;
- на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або
травмування;
- самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх
програмах та програмах відпочинку дитячих закладів;
- на раціональне харчування;
- брати участь в управлінні дитячим закладом;
- звертатися до адміністрації дитячого закладу для отримання
інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту
освітніх програм та програм відпочинку;
- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів,
зокрема заміни вихователя.
- діти під час перебування в дитячому таборі зобов'язані виконувати
правила внутрішнього розпорядку такого закладу.
6.5. Батьки або інші законні представники дітей мають право:
- ознайомитися із положенням літнього мовного табору, правилами
перебування дитини в літньому мовному таборі, змістом освітніх
програм або програм відпочинку, у яких братиме участь дитина;
- захищати права та законні інтереси дитини;

- звертатися до адміністрації дитячого закладу, відділу освіти, органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених
ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи дитячого
закладу.
6.6. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:
- забезпечити дитину на час перебування в літньому мовному таборі
необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
- провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим
звичкам;
- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
- подавати інформацію працівникам літнього мовного табору, особам,
які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
- відшкодувати заподіяні літньому мовному табору збитки внаслідок
недисциплінованої поведінки дитини.
VІІ. Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база літнього мовного табору
7.1. Фінансово-господарська
діяльність
літнього мовного табору
проводиться відповідно до його положення та законодавства.
7.2. Фінансування літнього мовного табору здійснюється з за рахунок
коштів засновника та інших джерел.
7.3. Літній мовний табір у процесі провадження фінансово-господарської
діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися
коштами, які надійшли на його
рахунок;
- користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований,
розвивати
та утримувати матеріально-технічну базу, володіти,
користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах дітей
відповідно до законодавства та Положення;
7.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в літньому
мовному таборі здійснюється в установленому законодавством порядку.
VІІІ. Державний контроль за діяльністю літнього мовного табору
8.1. Державний контроль за діяльністю літнього мовного табору в межах
повноважень, передбачених законом, здійснюють органи виконавчої влади,
до сфери управління яких належитьлітній мовний табір.
IX. Міжнародне співробітництво літнього мовного табору
9.1. За наявності відповідної матеріально-технічної та методичної бази
може брати участь у міжнародних заходах щодо відпочинку дітей.
9.2. Літній мовний табір за згодою засновника може укладати договори з
іноземними юридичними і фізичними особами стосовно надання послуг
з відпочинку дітям іноземних держав.

9.3. Кошти, що надходять від надання послуг з відпочинку дітям іноземних
держав, використовуються літнім мовним табором згідно із законодавством.
9.4. Робота літнього мовного табору ґрунтується на волонтерських засадах.
Волонтерами можуть стати як громадяни України, так і іноземці. Це можуть
бути носії мови, які перебуватимуть в Україні у червні, вчителі шкіл,
викладачі вищих навчальних закладів, недавні випускники вищих
навчальних закладів, студенти, люди різного віку і професій, які володіють
англійською чи іншою іноземною мовою.
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