
Необхідно знати та розуміти батькам і дітям: 

 Правила перебування в Закладі. 

1. По приїзду в Заклад дітей розподіляють по загонах з урахуванням вікових 

особливостей. 

2. Кожна дитина зобов’язана пройти інструктаж з техніки безпеки, 

розписатися в журналі інструктажу і дотримуватися всіх встановлених в 

Закладі правил, в тому числі правил протипожежної безпеки, правил 

поведінки на воді, і тд.. 

3. Необхідно знати план евакуації спального корпусу. У разі виявлення ознак 

загоряння негайно покинути будівлю і повідомити про це будь-якій дорослій 

людині. 

4. Кожна дитина повинна дотримуватися і виконувати режим дня Закладу, 

загальні санітарно-гігієнічні норми, особисту гігієну (вмиватися, 

зачісуватися, приймати душ, і т.д.). Для цього в Закладі створені всі умови. 

Контроль за дотриманням дитиною особистої гігієни здійснюється 

загоновими вихователями, вожатими, медичним персоналом і адміністрацією 

Закладу. 

5. Дитина зобов’язана перебувати разом із загоном і брати участь у житті 

колективу загону, Закладу. Вихователь,вожатий зобов’язаний знати, де 

знаходиться кожна дитина. А дитина попередити вихователя, вожатого про 

місце свого перебування. Дитина може не брати участь у будь-яких заходах з 

об’єктивних причин (хвороба, заборона лікаря). 

6. Самостійний вихід за територію Закладу категорично заборонений. 

Допускаються виходи загонів з дозволу директора Закладу для проведення 

заходів у супроводі вихователя, вожатого. 

7. Дитина може бути тимчасово виведена (вивезена) за територію Закладу в 

наступних випадках: 

- за заявою: батьків (законних представників), довірених осіб; 

- через хворобу в супроводі вихователя, вожатого, або медичного працівника 

Закладу. 

8. Кожна дитина зобов’язана дбайливо ставитися до особистого майна, майна 

інших дітей та майна Закладу. За збереження особистих речей дитина несе 

відповідальність самостійно. Адміністрація не несе відповідальності за їх 

втрату. 

9. Кожна дитина зобов’язана дотримуватися правил поведінки в громадських 

місцях (лихослів’я, моральні і фізичні образи особистості, розпалювання 

національної ворожнечі не допускається). 

10. Кожна дитина повинна дбайливо ставитися до навколишньої природи на 

території Закладу, дотримуватися чистоти. 

11. Кожна дитина зобов’язана виконувати правила купання та поведінки на 

пляжі. 

12. Забороняється: 

-  самовільне купання, 

-  самовільне розпалювання вогнищ, 



-  забиратися на дерева й дахи, 

-  чіпати електрощитові, 

-  підійматися на стовпи, 

- перелазити з балкона на балкон, 

- вживати спиртні напої, наркотичні засоби, 

- вживати харчові продукти не рекомендовані для дитячого харчування,  

- курити, 

- самостійно вживати медичні засоби,  

- самовільно покидати територію Закладу. 

 

 Правила відвідування дитини в Закладі. 

1. По приїзду в Заклад відвідуючі звертаються до охоронника. Для чого 

необхідно повідомити йому  прізвище, ім’я дитини та  номер загону, та 

пройти реєстрацію з відміткою в журналі реєстрації, пред’явивши 

охороннику документ, що підтверджує особу. Батьки (законні представники) 

мають право пройти в кімнату до дитини і подивитися умови її проживання. 

2. Щоб забрати дитину за територію Закладу, необхідно погодити цю дію з 

адміністрацією Закладу:  написати заяву встановленого зразка на ім’я 

директора Закладу і особисто поставити до відома загонових вихователів. На 

цей час Ви приймаєте на себе повну відповідальність за життя і здоров’я 

Вашої дитини. Право відвідувати мають  особи занесені до переліку про 

відвідування дитину в оздоровчому закладі. Забирати дитину за територію 

Закладу, мають право тільки його батьки(законні представники), або довірені 

особи занесені до переліку. 

3.Санітарною службою заборонені для передачі харчові продукти не 

рекомендовані для дитячого харчування. 

  

Правила відрахування дитини з Закладу. 

1. Адміністрація Закладу має право відрахувати дитину з Закладу з 

наступних причин: 

- Грубе порушення заходів власної безпеки, порушення режиму, самовільний 

відхід за територію Закладу або з корпусу після відбою, самовільне купання, 

або неодноразове порушення правил поведінки на воді, порушення правил 

пожежної безпеки, електробезпеки, та інших правил; 

- Крадіжка, вимагання, погрози, нанесення морального, матеріального або 

фізичного збитку з боку дитини по відношенню до інших дітей; 

- Нанесення значного умисного матеріального збитку Закладу; 

- Вживання спиртних напоїв (включаючи пиво), наркотичних засобів,; 

- Куріння; 

- Виявлення у дитини медичних протипоказань або хронічних захворювань, 

не зазначених в анкеті або медичних довідках; 



- Поширення і пропаганда куріння, пияцтва, наркотиків, а також розпусна і 

некультурна поведінка, лихослів’я, грубість педагогам, працівникам закладу, 

нанесення будь-яких тілесних ушкоджень відпочиваючим; 

- Вчинення дій, що несуть загрозу життю або здоров’ю людей 

(співробітників Закладу, дітей та ін). 

2. Вихователь, вожатий в присутності дитини сповіщає батьків (законних 

представників) про системні порушення дитиною вищевказаних правил і 

попереджає про відрахування з Закладу. 

3. Відрахування проводиться за наявності актів, медичних довідок та інших 

документів, що підтверджують вищевказані причини.. 

4. У разі дострокового виїзду дитини з причин, які не залежать від 

Адміністрації Закладу до завершення оздоровчої зміни, компенсація 

невикористаних днів путівки не проводиться. 

5. За заподіяний дитиною збиток майну Закладу відповідальність несуть 

батьки (законні представники)  дитини у встановленому законом порядку. 

6.При порушенні умов договору перебування дитини в Закладі батьки вправі 

звернутися з претензією до Закладу, яка буде розглянута протягом трьох днів 

і дано відповідь по суті. 

 

Правила здійснення медичного супроводу дитини. 

1.Дитина, яка прибула до Закладу, знаходиться під постійним медичним 

контролем медичного персоналу. Медичний пункт працює в Закладі в 

цілодобовому режимі. Всі режимні моменти здійснюються під наглядом 

медичного персоналу. 

2. У разі погіршення самопочуття, нездужання, дитина повинна негайно 

повідомити вихователя, вожатого та разом з ним звернутися до медичного 

працівника Закладу.  

3.У Закладі створені всі умови для надання екстреної медичної допомоги. У 

разі необхідності надання консультації лікарів-спеціалістів, чи іншої 

медичної допомоги, дитина доставляється в Новосанжарську центральну 

районну лікарню. Батьки (законні представники) сповіщуються медичними 

працівниками, вихователем, вожатим у разі поміщення дитини в ізолятор, або 

направлення на консультацію в Новосанжарську центральну районну 

лікарню. 

4.Батьки (законні представники) надають письмовий  дозвіл, у разі потреби, 

на проведення дитині діагностики (в тому числі рентгенівські знімки), 

аналізів, лікування та фізіотерапевтичних процедур, як безпосередньо у 

Закладі  так і у лікувальних закладах охорони здоров’я смт. Нові Санжари, м. 

Полтави, області. 

5.Якщо дитині необхідно за курсом лікування приймати будь-які лікувальні 

препарати, батьки (законні представники) повинні письмово повідомити про 

це медичний персонал Закладу. 

 

 


