ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
м. Київ
Від “4” травня 2011 р

№ 125

Про проведення ХVI
туристського зльоту-практикуму
вчителів м. Києва, присвяченого
20-й річниці Незалежності України
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.01.2011 № 37
«Про затвердження Плану міжнародних і всеукраїнських заходів з учнівською та
студентською молоддю на 2011 рік», Плану роботи Головного управління освіти і
науки на 2011 рік та з метою подальшого впровадження у повсякденне життя
працівників освіти спортивного туризму як впливового чинника у справі
формування активної життєвої позиції особистості, вагомого фактора розвитку
патріотичних, морально-вольових і фізичних якостей освітян
Н А К А З У Ю:
1. Провести ХVI туристський зліт-практикум вчителів м. Києва з 21 до 22 травня
2011 року.
2. Затвердити склад організаційного комітету та Умови проведення зльоту
(додатки 1, 2).
3. Директору Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму Стешук В. М.:
3.1 Організувати та провести ХVI туристського зльоту-практикуму вчителів
м. Києва.
3.2 Врахувати, що проведення зльоту-практикуму вчителів м. Києва
здійснюється за рахунок коштів Київської міської організації
профспілки працівників освіти і науки України.
4. Начальникам управлінь освіти районних в м. Києві державних адміністрацій:

4.1. Забезпечити участь команд у ХVI туристському зльоті-практикумі
вчителів м. Києва та відповідно до Умов проведення зльоту,
керівниками районних делегацій призначити відповідального за
туристсько-краєзнавчу роботу в районі.
4.2. Відповідальність за життя та здоров’я учасників зльоту покласти на
керівників команд.
4.3. Провести цільовий інструктаж з охорони праці з керівниками команд з
обов’язковим записом у журналі реєстрації інструктажів.
5. Відділу матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного забезпечення
(Баглай Ю. Г.) розмістити цей наказ на сайті Головного управління освіти i
науки.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника
Головного управління освіти і науки Руденко Г. В.

Начальник

В. Горюнова

Додаток 1
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від “____” _______________ № ______

Склад організаційного комітету
з проведення ХVI туристського зльоту-практикуму
вчителів м. Києва, присвяченого 20-й річниці Незалежності України

Голова оргкомітету:
Руденко Г. В. – заступник начальника – начальник управління навчальних закладів
Головного управління освіти i науки.
Заступник Голови оргкомітету:
Трофименко О.М. – заступник голова Київської міської організації профспілки
працівників освіти і науки України (за згодою)
Члени оргкомітету:
Бабінець С. І., заступник начальника відділу дошкільної та позашкільної освіти
Головного управління освіти і науки.
Стешук В. М., директор Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму.
Сташкевич Н. І., головний бухгалтер Міжнародного центру дитячо-юнацького
туризму.
Стрижак О. А., завідувач відділом організаційно-масової роботи МЦДЮТ.
Семенюк В. Є., завідувач відділом краєзнавчої роботи МЦДЮТ.

Начальник

В. Горюнова

Додаток 2
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від “____” _______________ № ______

Умови
проведення ХVІ туристського зльоту-практикуму
вчителів м. Києва, присвяченого 20-й річниці Незалежності України
I. МЕТА
Метою зльоту є сприяння розвитку майстерності вчителів в туристськокраєзнавчій роботі з учнями, популяризація та пропаганда туризму та краєзнавства в
загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва; узагальнення, вивчення та
розповсюдження кращого досвіду з питань туристсько-краєзнавчої роботи з
учнівською молоддю.
II. ПРОГРАМА ЗЛЬОТУ
– Практичні заняття з техніки пішохідного туризму.
– Робота творчих майстерень.
– Комбінований туристсько-краєзнавчий маршрут.
– Конкурс туристської художньої самодіяльності.
III. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Зліт проводиться з 21 – 22 травня 2011 року
Місце проведення зльоту – с. Плюти, Обухівський район Київської області
(Козинське лісництво).
Нарада представників команд відбудеться 19 квітня 2011 року о 17.00 в
приміщенні Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму (вул. Саперне поле,
26, тел. 529-43-58 - директор Центру, тел. 529-10-57 - відділ організаційно-масової
роботи МЦДЮТ).
IV. КЕРІВНИЦТВО ЗЛЬОТОМ
Загальне керівництво підготовкою та проведенням зльоту здійснюється
Міжнародним центром дитячо-юнацького туризму м. Києва.
Безпосереднє проведення всіх видів змагань, практичних занять, творчих
майстерень і конкурсів зльоту покладається на Головну суддівську колегію (ГСК),
затверджену директором МЦДЮТ.
V. УЧАСНИКИ ЗЛЬОТУ

Від кожного району м. Києва до змагань допускається одна команда, яку
очолює відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу в районі. Кожний район
надає до суддівської колегії зльоту 1 кваліфікованого суддю.
Склад команди – 15 осіб (з них не менше 3-х жінок). До складу команди, крім
вчителів, можуть входити не більше 5 співробітників районних позашкільних
закладів освіти.
VI. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ
Попередні заявки на участь у зльоті подаються у ГСК до 19 квітня 2011
року.
Поіменна заявка подається до мандатної комісії в день заїзду команд на зліт. До
поіменної заявки додаються: страховий поліс на кожного учасника команди,
паспорти учасників команди, довідки з місця роботи учасників команди, медичні
довідки.
Кожна команда повинна мати групове та особисте спорядження: намети,
альпенштоки, кілки, устаткування для вогнища, особистий та груповий посуд, набір
продуктів для харчування учасників команди на час проведення зльоту, спальні
мішки та килимки, засоби від комарів; спеціальне туристське спорядження,
необхідне для проходження дистанції змагань згідно з Умовами зльоту.
Учасники змагань повинні дотримуватись правил поведінки, режимних
моментів зльоту, виконувати природоохоронні вимоги та правила протипожежної
безпеки.
Стан туристського табору повинен відповідати санітарно-гігієнічним та
естетичним вимогам.
У разі грубого порушення вищевказаних вимог, ГСК залишає за собою право
звільнити команду від подальшої участі у зльоті, а результати команди анулювати.
VII. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Зліт проводяться відповідно до затверджених Умов та Правил зі спортивного
туризму.
Команди, які посіли призові місця в різних видах змагань та конкурсів,
нагороджуються грамотами та призами.
VII. ФІНАНСУВАННЯ ЗЛЬОТУ
Здійснюється за рахунок коштів Київської міської організації профспілки
працівників освіти і науки України.

Заступник начальника

Г. Руденко

