
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27 м. ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

03.06.2021 р.                                                     Житомир                                                                       № 124 

 

Про оздоровлення талановитих та обдарованих дітей – 

учнів школи влітку 2021 року 

 
На виконання рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 27.02.2019 №178 

«Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної 

громади у 2019 році» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступникам директора з НВР:  

1.1. Визначити 2 претендентів із числа талановитих та обдарованих дітей (переможців 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіад, відмінників навчання) для оздоровлення у позаміському закладі оздоровлення та 

відпочинку «Супутник» влітку 2019 року.  

2. Педагогу-організатору Корнійчук Л.В.: 

              2.2. 28 червня 2021 року надати в департамент освіти список дітей, визначених рішенням 

спільного засідання ради закладу освіти та педагогічної ради для оздоровлення у позаміському 

закладі оздоровлення та відпочинку «Супутник» за формою;  

              2.3. надати в департамент освіти міської ради наступні документи на кожну кандидатуру згідно 

з графіком: 

-  витяг із протоколу спільного засідання ради закладу освіти та педагогічної ради; 

- заяву для направлення на оздоровлення /відпочинок дітей пільгових категорій в заклад 

оздоровлення та відпочинку; 

- копію свідоцтва про народження; 

- копії диплому, грамоти про надання звання переможця змагання, олімпіади, огляду, 

конкурсу, фестивалю; 

            -  копії табеля успішності, похвального листа за останній навчальний рік; 

-  довідку, що дитині за кошти бюджету в поточному році путівка в заклади оздоровлення та 

відпочинку не надавалась; 

            -  довідку про склад сім'ї; 

2.4. своєчасно видати направлення батькам перед відправленням дітей до ПЗОВ «Супутник»; 

2.5. інформувати департамент освіти про вчасне забезпечення направленнями талановитих та 

обдарованих дітей, визначених рішенням спільного засідання ради закладу освіти та педагогічної 

ради для оздоровлення у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Супутник» 05, 24 липня, 

09 серпня 2019 року. 

3. Сестрі медичній Бузирєвій А.В.: 

3.1. інформувати батьків про те, що дітей у ПЗОВ «Супутник» в день заїзду приймають з 

наступними документами: направлення у ПЗОВ «Супутник», медична довідка на дитину, яка 

від'їджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку (форма №079/о, оформлюється за три дні до 

заїзду в ПЗОВ «Супутник»), довідка про щеплення. 

Медична довідка на дитину, яка від'їджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 

заповнюється районною (міською) лікувально-профілактичною установою. 

3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  Федор Н.М. 

 

Директор школи                                                                                                       С.М.Коротка 

 

 

З наказом ознайомлена                                                                                           Н.М.Федор 


