ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський табір оздоровлення та відпочинку "Юннат"
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всеукраїнський табір оздоровлення та відпочинку «Юннат» (далі -табір
«Юннат») є структурним підрозділом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (далі - Центр).
1.2. Основною метою діяльності табору «Юннат» є створення необхідних
умов для змістовного відпочинку та оздоровлення вихованців, учнів і слухачів
навчальних закладів України.
1.3. Основними завданнями табору «Юннат» є:
створення необхідних умов для змістовного відпочинку вихованців, учнів,
слухачів;
оволодіння вихованцями, учнями, слухачами про навколишнє середовище,
знаннями до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів;
формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництва,
лісництво, садівництво, бджільництво тощо;
пошук, вивчення та розповсюдження кращого досвіду щодо проведення
юннатівської роботи.
1.4. Табір «Юннат» у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законодавчими
актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, Положенням про позашкільний навчальний
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433
(із змінами), Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422,
наказами Центру та цим Положенням.
1.5. Юридична адреса табору «Юннат»: вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074,
Україна.
II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТАБОРУ «ЮННАТ»
2.1. Табір «Юннат» є стаціонарним і діє протягом року відповідно до цього
Положення та плану роботи, затвердженого керівником Центру та погодженого
Міністерством освіти і науки України.
2.2. Тривалість відпочинкової зміни становить не менше 14 днів.
2.3. Табір «Юннат» приймає на відпочинок та оздоровлення організовані групи
дітей і молоді з числа вихованців, учнів і слухачів позашкільних,
загальноосвітніх навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації.
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2.4. Центр забезпечує функціонування табору «Юннат», зокрема,
необхідним інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до
державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
2.5. На базі табору «Юннат» працює школа кращого педагогічного досвіду
для педагогічних працівників.
2.6. Табір «Юннат» може надавати послуги відповідно до Переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 38, для
тимчасового проживання та харчування як окремих громадян, так і
студентських (учнівських) екскурсійних та туристичних груп під час
проведення всеукраїнських заходів (зборів, конкурсів, семінарів, конференцій,
симпозіумів тощо).
III. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ТАБОРУ «ЮННАТ»
3.1. Прийом організованих груп дітей та молоді до табору «Юннат»
здійснюється на підставі наказу місцевих органів управлінь освітою, путівки до
табору, за наявності свідоцтва про народження (або його завіреної копії) та медичної
довідки встановленого зразка, затвердженого Міністерством охорони здоров'я
України.
3.2 Відрахування дитини з Табору "Юннат" здійснюється за бажанням батьків
/осіб, що їх заміняють/ або на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини,
що унеможливлює її перебування в таборі.
Негайне відрахування дитини з Табору "Юннат" і відправлення її до місця
постійного проживання здійснюється за рахунок відряджаючої сторони або батьків
/осіб, що їх заміняють/ на підставі рішення педагогічної ради Центру в разі грубого
або неодноразового порушення вимог внутрішнього розпорядку.
Безпідставне відрахування дитини з Табору "Юннат" забороняється.
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА
ВІДПОЧИНКУ, ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТАБОРІ «ЮННАТ»
4.1. Оздоровчо-виховний процес та відпочинку в таборі здійснюється з
урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку,
психофізичних особливостей та стану здоров'я відповідно до режиму дня,
затвердженого Центром.
4.3. Центр створює необхідні умови для змістовного, активного
відпочинку та оздоровлення дітей і молоді, їх інтелектуально-пізнавальної
діяльності, розвитку творчих здібностей, формування навичок здорового
способу життя, забезпечення умов для занять фізичною культурою і
спортом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно-корисною
працею.
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4.4. Зміст, форми і методи культурно-пізнавальної, виховної,
інформаційно-методичної, організаційно-масової та оздоровчо-спортивної
роботи та роботи з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти з
учнівською молоддю в таборі «Юннат» визначаються його керівником за
погодженням із директором Центру з урахуванням державних санітарних
правил і норм улаштування, утримання та організації режиму діяльності
дитячих оздоровчих закладів.
4.5. Відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров'я кожної
дитини несуть працівники Табору "Юннат" відповідно до чинного
законодавства.
4.6. Харчування дітей у таборі «Юннат» та його кратність залежить від
режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.
4.7. Медичне обслуговування дітей у Таборі "Юннат" здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками (лікар та медсестра), які
входять до його штату.
Центр створює умови для роботи медичного персоналу та проведення
лікувально-профілактичних заходів.
4.8. Лікар і медсестра зобов'язані:
надавати дітям невідкладної медичної допомоги;
здійснювати заходів для госпіталізації (у разі показань) та
інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;
забезпечувати медичний контроль за дотриманням санітарногігієнічного та протиепідемічного режиму;
здійснювати контроль за організацією та якістю харчування,
дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності;
проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей та педагогічних
працівників;
супроводжувати дітей, які перебувають на оздоровленні та
відпочинку, під час організованого перевезення їх на значні відстані.
4.9. На базі табору «Юннат» може функціонувати центр діагностики
та консультування для вивчення здоров'я дітей, забезпечення
психологічного супроводу дітей, формування банку оздоровчих психологопедагогічних технологій, інновацій.
Центр діагностики та консультування може здійснювати свою діяльність
протягом всього року.
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V. УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАБОРУ «ЮННАТ»
5.1. Управління табором «Юннат»
призначається директором Центру.

здійснює

керівник,

який

5.2. Керівник табору:
здійснює керівництво табором згідно з посадовими обов'язками;
забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і
правил техніки безпеки;
здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом
відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та
відпочинку дітей складає план роботи табору і подає на затвердження
директору Центру;
розробляє режим дня і подає на затвердження директору Центру;
організує інструктаж працівників табору з техніки безпеки,
профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми,
дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої
невідкладної допомоги;
ознайомлює керівників організованих груп дітей з режимом роботи
табору;
підтримує ініціативу щодо вдосконалення роботи з екологонатуралістичного напряму позашкільної освіти, заохочує творчі пошуки,
відповідає за дотримання вимог законодавства щодо допуску до
роботи працівників табору;
подає пропозиції директорові Центру щодо заохочення та
застосування дисциплінарних стягнень до працівників табору;
звітує перед директором Центру.
5.3. Обслуговуючий персонал табору «Юннат» формується з числа
працівників Центру.
VI. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ОЗДОРВОЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ В
ТАБОРІ «ЮННАТ»
6.1. До учасників оздоровчо-виховного процесу та відпочинку дітей
належать діти, керівники організованих груп дітей, працівники Центру.
6.2. Працівники табору «Юннат» відповідно до своїх посадових
обов'язків несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей,
які перебувають в ньому.
6.3. Працівники табору «Юннат» мають права на:
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внесення пропозиції щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу
та відпочинку;
вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів і засобів роботи з
дітьми;
вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовження
трудової діяльності в таборі;
участь у роботі нарад, зборів, інших заходах, пов'язаних з
організацією оздоровчо-виховного процесу та відпочинку;
соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання
посадових обов'язків.
6.4. Педагогічні працівники табору «Юннат» зобов'язані:
мати медичну книжку встановленого зразку та своєчасно проходити
медичні огляди в установленому порядку;
виконувати вимоги цього Положення та правил внутрішнього
трудового розпорядку;
виконувати накази та розпорядження керівника;
дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,
поважати гідність дитини;
берегти життя та здоров'я дітей, захищати дітей від будь-яких форм
експлуатації та дій, які шкодять їх здоров'ю, а також від фізичного та
психологічного насильства.
6.5. Діти під час перебування в таборі «Юннат» мають право:
на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права
дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності,
вільне висловлювання власних поглядів і переконань;
на раціональне харчування;
звертатися до адміністрації дитячого закладу для отримання
інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту
освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку.
Діти під час перебування в таборі «Юннат» зобов'язані виконувати
правила внутрішнього розпорядку табору.
VII. ДІЯЛЬНІСТЬ ТАБОРУ «ЮННАТ» З ЕКОЛОГОНАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Працівники табору «Юннат» організовують і проводять заходи з
еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (екологічні,
дослідницькі та інші), трудові акції тощо.
Трудові акції передбачають:
проведення практичної роботи дітей і молоді на навчально-дослідних
земельних ділянках Центру;
впорядкування зеленої зони Центру, посадку та догляд за зеленими
насадженнями на території дендропарку «Юннатівський»;
облаштування екологічної стежки.
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VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ ТАБОРУ «ЮННАТ»
8.1 Фінансово-господарська діяльність табору «Юннат» здійснюється
відповідно до законодавства України та статуту Центру.
8.2. Фінансово-господарська діяльність табору «Юннат» проводиться
на основі кошторису, затвердженого відповідно до законодавства.
Джерелом фінансування є кошти засновника.
Додатковими джерелами фінансування табору «Юннат» можуть бути:
добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші
надходження, не заборонені законодавством України, які використовуються
для впровадження діяльності, передбаченої статутом Центру та цим
Положенням.
8.3. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності табір
«Юннат»:
подає директору Центру пропозиції щодо використання коштів за
результатами фінансово-господарської діяльності;
користується майном і земельною ділянкою, виділених Центром для
проведення діяльності;
розвиває та утримує матеріально-технічну базу табору.
8.4. Табір «Юннат» може отримувати допомогу від підприємств,
установ, організацій або фізичних осіб згідно із чинним законодавством.
IX. ДІЯЛЬНІСТЬ ТАБОРУ «ЮННАТ» У
РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
Табір «Юннат» може брати участь в міжнародних освітніх проектах із
оздоровлення та відпочинку дітей та молоді в рамках угод, укладених
Центром.

