ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
Від 04.11. 2011 р.

м. Київ

№ 228

Про проведення зимового навчально-оздоровчого
збору лідерів учнівського самоврядування
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва
На виконання програми „Освіта Києва. 2011-2015 рр.”, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583, Плану роботи
Головного управління освіти і науки на 2011 рік, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 26.05.2011 №819 «Про організацію літнього
оздоровлення та відпочинку дітей і студентів міста Києва у 2011 році»,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.05.2010 № 360
«Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей
м. Києва», міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 20102013 роки та з метою активізації і вдосконалення змісту, напрямів і форм
діяльності учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів
міста Києва, розвитку партнерських зв’язків у реалізації молодіжних ініціатив
НАКАЗУЮ :
1.

2.

3.

Провести зимовий навчально-оздоровчий збір лідерів учнівського
самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва в
Дитячому оздоровчому закладі санаторного типу ЛОК «Верховина»
Івано-Франківського обласного закритого акціонерного товариства по
туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист» (76025, м. ІваноФранківськ, вул. Мазепи, 2) з 23 по 29 грудня 2011року.
Затвердити Програму проведення та чисельний склад районних делегацій
навчально-оздоровчого збору лідерів учнівського самоврядування
(додатки 1,2 ).
Керівником
навчально-оздоровчого
збору
лідерів
учнівського
самоврядування призначити Тодосову Галину Іванівну, головного
спеціаліста відділу дошкільної і позашкільної освіти Головного
управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

Керівникові
навчально-оздоровчого
збору
лідерів
учнівського
самоврядування Тодосовій Г.І. забезпечити реалізацію Програми збору.
5. Директорові Київського Палацу дітей та юнацтва Дахнову С.Л.
організувати методичне та інформаційне забезпечення навчальнооздоровчого збору лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх
навчальних закладів м. Києва.
6. Начальникам управлінь освіти районних у м. Києві
державних
адміністрацій:
Призначити зі складу спеціалістів управлінь освіти керівників районних
делегацій навчально-оздоровчого збору лідерів учнівського самоврядування
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва в Дитячому оздоровчому закладі
санаторного типу ЛОК «Верховина», покласти на них юридичну відповідальність
за збереження життя і здоров’я дітей у дорозі та під час проведення навчальнооздоровчого збору.
Вжити заходів щодо забезпечення супроводу медичними працівниками
районних делегацій до Дитячого оздоровчого закладу санаторного типу ЛОК
«Верховина» та у зворотньому напрямку відповідно до встановлених норм щодо
супроводу організованих груп дітей.
Організувати оплату батьківських внесків у розмірі 20 відсотків від загальної
вартості послуг з оздоровлення на розрахунковий рахунок Івано-Франківського
обласного закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «ІваноФранківськтурист».
Здійснити оплату відрядження керівникам районних делегацій учасників
навчально-оздоровчого збору лідерів учнівського самоврядування.
7. Заступнику начальника Головного управління освіти і науки-начальнику
управління економіки і фінансів Олефіренко Н.М та головному
бухгалтеру Кучеренко І.О. забезпечити фінансування витрат на
проведення
навчально-оздоровчого
збору
лідерів
учнівського
самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва за рахунок
коштів, передбачених у міському бюджеті 2011 року на оздоровлення
дітей і підлітків, відповідно до Угоди з Івано-Франківським обласним
закритим акціонерним товариством по туризму та екскурсіях «ІваноФранківськтурист» та кошторису (додаток 3).
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
начальника Головного управління освіти і науки Челомбітько В. Ю.,
заступника начальника Головного управління освіти і науки
Олефіренко Н.М. згідно з розподілом посадових обов’язків.
4.

Начальник

В. Горюнова

Додаток 1
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 4 листопада 2011 р. № 228

Програма зимового навчально-оздоровчого
збору лідерів учнівського самоврядування
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва «Лідер – 2011»
Дитячий оздоровчий заклад
санаторного типу ЛОК «Верховина»,
Івано-Франківська обл., смт. Верховина
23 – 29 грудня 2011 року
23.12.2011
За новими знаннями та враженнями у Карпати!
День знайомств
Захід
Відповідальні

Час
проведення
10.00 – 11.00 Заїзд учасників навчально-оздоровчого збору Головне управління освіти і
лідерів
учнівського
самоврядування науки м. Києва, Іванозагальноосвітніх навчальних закладів м. Києва
Франківське обласне
закрите акціонерне
товариство по туризму та
екскурсіях «ІваноФранківськтурист»
11.00 – 13.00 Оформлення районних творчих віталень, кімнат Районні ради
для проживання, актової зали
старшокласників
12.00 – 12.30 Нарада керівників делегації
Головне управління освіти і
науки м. Києва
12.30 – 13.00 Засідання
Київської
міської
ради Київська міська рада
старшокласників.
старшокласників Районна
Формування прес-центру збору «Лідерський асоціація «Старшокласник»
формат – 2011». Підготовка до випуску газети Святошинського району
збору «І в мороз, і в спеку Новий рік крокує по
планеті»)
13.00 – 13.10 Старт
конкурсу
на
кращу
фото-, Рада старшокласників
відеопрезентацію «Зимова школа лідерів» (до 3 «Лідер» Солом’янського
хв.)
району
12.30-13.00
Оформлення фотовиставки «Зимова школа
Головне управління освіти і
лідерів учнівського самоврядування
науки м. Києва
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва – Київська міська рада
рік за роком!» (по 3 фото формату А-4)
старшокласників
15.00 – 16.00 Квест на вивчення території оздоровчого табору
15.00 – 18.00 Ігрова програма «Різдвяна казка у Карпатах».
Катання на санках, лижах, сноубордах
17.00 – 19.00 Підготовка до відкриття збору

Лідери дозвілля
Керівники делегацій
Лідери дозвілля

Рада старшокласників
Деснянського району
20.00 – 20.30 Відкриття навчально-оздоровчого збору «Лідер- Рада старшокласників
2011»
Деснянського району

20.30-22.00

Вечірня програма. «За тиждень до Нового Рада старшокласників
Дніпровського району
року...»

24.12.2011
День молодіжної дипломатії
«Діалог культур через діалог особистостей»
09.00 – 09.30 Випуск інформаційних листівок-блискавок та Районна асоціація
розміщення їх на стенді прес-центру збору «Старшокласник»
«Лідерський формат – 2011»
Святошинського району
09.30 – 10.00 Конкурс новорічних газет та вітальних листівок Рада старшокласників
«Різдвяний вернісаж»
Голосіївського району
10.00 – 10.30 Майстер-клас з етикету
11.00 – 12.00 Партнерство в учнівському самоврядуванні:
засідання
Київської
міської
ради
старшокласників та активу загальноосвітньої
середньої школи № 1 смт. «Верховина».
Круглий стіл з питань обміну досвідом роботи
«Учнівське
самоврядування
у структурі
державно-громадського управління та умови
ефективного його функціонування»
12.00 – 13.00 Ігрова програма «Різдвяна казка у Карпатах».
Катання на санках, лижах, сноубордах
15.00 – 16.00 Тренінгова програма «Молодіжне лідерство» за
участю громадської молодіжної організації
«Школа лідерів» (м. Івано-Франківськ)
16.00 – 18.00
(за окремим
графіком)
18.00 – 19.00
20.00 – 22.00

09.00– 09.30

09.00– 22.00

Київська міська рада
старшокласників, керівники
Головне управління освіти і
науки м. Києва
Київська міська рада
старшокласників
Рада старшокласників
«Перл» Печерського району
Лідери дозвілля

Київська міська рада
старшокласників
Лідери «Бюро захисту прав
особистості»
Екскурсія до приватного музею гуцульського Районні делегації
побуту, етнографії та музичних інструментів
Романа Кумлика
Майстер-класи колядок та щедрівок «Коляда Районні делегації
іде..» (по районах)
Конкурсно-розважальна програма «І в мороз, і в Рада старшокласників
спеку Новий рік крокує по планеті»
«Шарм» Шевченківського
району
25.12.2011
День українських традицій
«Україна вишивана»
Випуск інформаційних листівок-блискавок та
розміщення їх на стенді прес-центру збору
«Лідерський формат – 2011».
Старт проекту «Парад вишиванок» та конкурсу
«Українська народна модель»

09.30 - 10.00

Конкурс Новорічних Різдвяних Зірок «Чарівна
мить Різдва»

10.00 – 14.00

Старт проекту «Аби вогник благодійності не
згас». Відвідування школи-інтернату смт.
Верховина з концертною програмою «У
передчутті свята...»

Районна асоціація
«Старшокласник»
Святошинського району
Голови районних рад
старшокласників
Спілка учнів Подолу
Голови районних рад
старшокласників
Спілка учнів Подолу
Рада старшокласників
«Лідер»
Солом’янського району
КМРС

11.00 – 13.00
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
20.00 – 22.00

Ігрова програма «Різдвяна казка у Карпатах».
Катання на санках, лижах, сноубордах
Підготовка до вечірньої програми
Конкурс «Українська народна модель»

Лідери дозвілля
Районні делегації
Спілка учнів Подолу

26.12.2011
День туристичних подорожей
«Чарівний край Черемоша й Прута...»
08.00

8.00– 18.00

20.00– 20.00

Випуск інформаційних листівок-блискавок та розміщення їх на стенді пресцентру збору «Лідерський формат – 2011»
(Районна асоціація «Старшокласник» Святошинського району)
Екскурсія за маршрутом
«Яремче – Скелі Довбуша – Женецький водоспад –
Яблунецький перевал – Буковель»
Відвідування виставки-ярмарки етнографічних виробів, мальовничого
водопаду «Прибій». Прогулянка стежинками природнього парку "Скелі
Довбуша". Мандрівка «До кришталевих водоспадів…» з відвідуванням
Женецького водоспаду біля підніжжя гори Хом'як. Огляд краєвидів Карпат з
оглядового майданчика (Яблунецький перевал). Гірськолижний курорт
Буковель (катання на крісельному підйомнику).
Вечірня програма «Старттінейджер-мандрвний»
(Районне об’єднання старшокласників «Дніпро»)

27.12.2011
День дружби
«Ми різні – і в цьому наше багатство, ми разом - і в цьому наша сила!»
09.00– 09.30

Випуск інформаційних листівок-блискавок та Районна асоціація
розміщення їх на стенді прес-центру збору «Старшокласник»
«Лідерський формат – 2011».
Святошинського району

08.00– 22.00

Гра «Мій таємний друг»

З 10.00 год.

10.00– 11.00

Київська міська рада
старшокласників
Стіна вражень «Формула щастя... «Верховина - Рада старшокласників
2011»
«Шарм» Шевченківського
району
Школа управлінської майстерності (ШУМ). Рада старшокласників
Конференція «Лідерство – симбіоз часу та Оболонського району
досвіду»
за
участю
старшокласників
загальноосвітньої середньої школи № 1 та
Гуманітарно-прикладного
ліцею
смт.
«Верховина»

За окремим Екскурсія у Будинок-музей фільму “Тіні забутих Районні делегації
графіком
предків”
15.00– 18.00

Ігрова програма «Різдвяна казка у Карпатах». Лідери дозвілля
Катання на санках, лижах, сноубордах

20.00– 22.00

Вечірня карпатська масовка
Різдвяних» (коломийки)

«Країна

мрій Голосіївська рада
старшокласникв

28.12.2011
День інтерактиву
«Лідерство – крок до успіху»
09.00 – 9.30

Випуск інформаційних листівок-блискавок та
розміщення їх на стенді прес-центру збору
«Лідерський формат – 2011»
10.00 – 12.30 Традиційна лідерська гра «Гонка за лідером»

Районна асоціація
«Старшокласник»
Святошинського району
Рада старшокласників
Оболонського району

За окремим Відвідування Літературно-меморіального музею Районні делегації
графіком
Івана Франка (с. Криворівня Верховинського
району)
15.00-16.00 «Інтелект-турнір»
Печерська районна рада
старшокласників «Перл»
16.00 –18.00

Ігрова програма «Різдвяна казка у Карпатах».
Катання на санках, лижах, сноубордах

Лідери дозвілля

20.00 – 20.30 Урочиста церемонія закриття навчально- Дарницька рада
оздоровчого
збору
лідерів
учнівського старшокласників «Стріла»
самоврядування. Підведення підсумків збору.
Нагородження.
20.40 – 22.00 Новорічна програма «А завтра – Новий рік!»
Дарницька рада
старшокласників «Стріла»
29.12.2011
До нових зустрічей!
09.00 – 09.30 Випуск інформаційних листівок-блискавок та
розміщення їх на стенді прес-центру збору
«Лідерський формат – 2011»
10.00 – 10.30 Засідання
Київської
міської
старшокласників
та
Прес-центру
(підсумки).
15.00
Вирішення організаційних питань.
Від’їзд делегацій

Перший заступник начальника

Районна асоціація
«Старшокласник»
Святошинського району

ради
збору Київська міська рада
старшокласників

В. Челомбітько

Додаток 2
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 4 листопада 2011 р. № 228

Чисельний склад
учасників навчально-оздоровчого збору
лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх
навчальних закладів м. Києва
Дитячий оздоровчий заклад
санаторного типу ЛОК «Верховина»,
Івано-Франківська обл., смт. Верховина
23 – 29 грудня 2011 року

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Район

Голосіївський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський
Оболонський
Печерський
Подільський
Святошинський
Солом’янський
Шевченківський
КПДЮ
ГУОН
Всього:

Голова
районної
учнівської
ради

Чисельність
учнівських
районних рад

Всього

Керівники
делегацій

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
10

13
14
16
17
14
11
11
14
16
14
0
0
140

14
15
17
18
15
12
12
15
17
15
0
0
150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Перший заступник начальника

В. Челомбітько

