
 

 

Додаток 2 до путівки до ДОТ ім. В. Усова АТ «Нікопольський завод феросплавів» 
Розміщення та проживання: в триповерхових корпусах по 5 дітей у кімнаті, цілодобове гаряче та холодне водопостачання, туалети та душі на кожному поверсі для хлопчиків та дівчаток окремо;  
Організація харчування: 5-разове харчування згідно з затвердженими нормами;  

Перелік видів послуг з організації виховної діяльності та дозвілля:  
організація діяльності гуртків і клубів за інтересами, дитячих студій, творчих майстерень тощо - не менше одного заняття на тиждень;  

організація розвивальних та інтелектуальних ігор - відповідно до плану роботи закладу;  
проведення дискотек, танцювальних вечорів, концертів художньої самодіяльності - не рідше одного разу на тиждень;  
організація дитячих свят (відкриття та закриття зміни, пам'ятні дати тощо) - відповідно до плану роботи закладу;  
демонстрація художніх і науково-популярних фільмів, відеофільмів, мультфільмів, які відповідають віку дітей та не суперечать нормам суспільної моралі  - не рідше одного разу на тиждень;  
організація перегляду спектаклів театрів юного глядача, театрів для дітей та інших творчих колективів - за можливості. 

 Перелік видів послуг з організації фізкультурно-спортивної діяльності:  
проведення занять з ранкової гігієнічної гімнастики - щоденно;  
проведення змагань з футболу, волейболу, настільного тенісу, шахмат, шашок, легкої атлетики тощо;  

проведення занять із плавання у відкритих та закритих водоймах - за можливості;  
проведення піших туристичних походів - не рідше одного разу на зміну.  

 Перелік видів медичного обслуговування:  
формування груп здоров'я згідно з медичними довідками дітей - на початку зміни;  
спостереження медичними працівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за станом здоров'я дітей - систематично;  
надання відповідними фахівцями невідкладної медичної допомоги - у випадку хвороби дитини;  
проведення консультацій або бесід з питань здорового способу життя, в тому числі щодо профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб, харчових і нехарчових отруєнь, запобігання випадкам 
травматизму, попередження шкідливих звичок - відповідно до плану роботи;  

забезпечення консультативного прийому лікарями закріплених територіальних лікувально-профілактичних закладів та надання медичної допомоги в умовах стаціонара за місцезнаходженням дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку - у разі хвороби дитини;  
проведення медичних процедур у дитячих закладах оздоровлення санаторного типу - відповідно до статуту (положення) закладу;  
огляд дітей на наявність корости і педикульозу - на початку зміни та за потребою;  
проведення антропометрії - на початку та наприкінці оздоровчої зміни;  
профілактична робота щодо запобігання спалахам інфекційних захворювань та харчових отруєнь; санація ротової порожнини; лікувальна фізкультура; масаж; фізіотерапевтичні процедури - на початку зміни 
та за потребою;  
оцінка ефективності оздоровлення - наприкінці оздоровчої зміни.  

 Перелік видів психологічних послуг:  
проведення профілактичної роботи з дітьми з метою запобігання або усунення негативних психологічних чинників, що впливають на міжособистісні стосунки та формування тимчасового дитячого 
колективу - за потребою;  
психологічна корекція поведінки дітей шляхом проведення індивідуальної або групової роботи - за потребою;  
психологічні тренінги, спрямовані на вироблення умінь і навичок соціальної адаптації до існуючих умов, - відповідно до плану роботи дитячого закладу;  
психологічне консультування дітей з особистісних та міжособистісних питань - за потребою;  
надання психологічної підтримки дітям, які зазнали стресових ситуацій унаслідок техногенних аварій, катастроф, стихійного лиха тощо, - за потребою.  

 Зміст та обсяги інформаційних послуг:  
інформування батьків або інших законних представників дітей про їх права та обов'язки, правила перебування дитини у закладі, ознайомлення зі змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм 

відпочинку, в яких братиме участь дитина, - на початку зміни та за потребою;  
інформування дітей про режим роботи закладу, правила внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, розміщення на території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку об'єктів інфраструктури закладу - 
на початку зміни та за потребою;  
надання дітям інформації щодо побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку - систематично.  

При наданні послуг  забезпечується: 
повна безпека життя і здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства, правил протипожежної безпеки, дотримання заходів з профілактики травматизму і попередження нещасних випадків;  
захист від будь-яких форм експлуатації, насильства з боку педагогічних та інших працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, пропаганди релігійних конфесій;  
безперешкодне користування дітьми матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, навчально-виробничою, науковою базою дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;  

добровільний вибір дитиною видів діяльності та дозвілля.  

 

З повагою адміністрація ДОТ ім. В . Усова АТ «Нікопольський завод феросплавів» 

 


