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НАКАЗ 

 

25.01.2018 р.                                   м. Теплодар                              № 01-05/__43__ 

 

 
 

Про стан організації 

харчування у школі 
 

  

 

У своїй діяльності школа керується Конституцією України, Законами Ук-

раїни “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, наказами Міністерства 

освіти і науки України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад 

та власним статутом. 

У режимі школи велике значення надається організації раціонального, 

збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів. Розроб-

лені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, яки-

ми передбачено: 

 зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; 

 розширення сфер послуг для учнів і батьків; 

 удосконалення різноманітності раціону харчування; 

 виховання культури прийому їжі; 

 пропаганда здорового способу життя. 

 

У школі організовано гаряче харчування учнів 1 – 4-х класів та учнів 

пільгових категорій (позбавлені батьківської опіки згідно судових рішень та 

сироти під опікою, з малозабезпечених сімей 1-4 класів). Кожен прийом їжі, її 

енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергети-

чних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл. 

 

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце 

займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі ре-

жим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються піс-

ля 2-го (середа) та 3-го уроків (відповідно до затвердженого графіку харчу-

вання). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі. 
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Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного 

меню, яке обов’язково погоджується з медичною сестрою школи. Перспекти-

вне меню складається з урахуванням сезонності  на основі опитування учнів, 

їх батьків (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявності сезонних 

продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. 

Як приправи і спеції в осінній період широко використовується зелень (пет-

рушка, кріп), у зимовий – лавровий лист, лимонна кислота, зелень морожена). 

Питання організації харчування знаходиться на контролі ради школи та 

адміністрації, яка контролює  організацію та якість надання послуг з харчу-

вання учнів школи. 

У 2017/2018 н.р. організацію харчування учнів школи здійснює ПП Цан-

дур Тетяна Миколаївна.  

 

У школі видано накази «Про організацію харчування», «Про 

організацію безкоштовного  харчування», призначені відповідальні за 

організацію харчування,  за організацію та облік безкоштовного харчування. 

 Питання щодо  організації харчування заслуховувалося на нарадах при 

директорові, методичних об’єднаннях  класних керівників, батьківських 

зборах, раді з питань харчування: 

− за організацією повноцінного та збалансованого харчування; 

− за роботою харчоблоків; 

− за організацією постачання продуктів. 

У 2017/2018 н.р. було забезпечено виконання грошових норм харчування  

на одного учня:              

- для учнів 1 – 4-х класів: з 01.09.2017 – 15,00 грн., з 01.01.2018 – 17,50 

грн.; 

- для учнів пільгового контингенту – з 01.09.2017 – 15, 59 грн., з 

01.03.2018 – 17,50 грн.: 

   у 1 – 4-х класах, які відвідують групи продовженого дня  – з 01.09.2017 

– 15,00 грн., з 01.01.2018 – 17,50 грн.; 

З метою соціального захисту 32 учня (станом на 25.01.2018 року) 

пільгових категорій охоплено безкоштовним гарячим харчуванням. Серед 

них: 

− діти-сироти та позбавлені батьківського піклування під опікою – 11; 

− діти з малозабезпечених родин – 21.  

100% учнів, які відвідують ГПД, були  забезпечені гарячими обідами. 

Усі учні мають можливість отримувати різноманітну буфетну 

продукцію. Уся буфетна продукція відповідає вимогам.  

Проводиться робота щодо організації раціонального харчування                       

з урахуванням віку і стану здоров’я учнів 5-11 класів, а саме: 

− роз’яснювальна робота з батьками та учнями щодо важливості гарячого 

харчування та дотримання здорового способу життя; 

− анкетування батьків, учнів щодо уподобань та  якості організації 

харчування учнів  у школі;  
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− організовано харчування учнів 5– 11 класів за кошти батьків, 

асортимент страв представлено у перспективному та щотижневому 

меню;  

− працює рада з питань  харчування; 

− інформаційні хвилинки на уроках з основ здоров’я, біології; 

− бесіди з учнями на виховних годинах; 

− бесіди з батьками учнів на батьківських зборах;  

− анкетування учнів за темами:  «Як ти харчуєшся», «Твої переваги в їжі», 

«Що допомагає тобі бути здоровим»; 

− медичною сестрою, а за її відсутності відповідальним за харчування, 

проводиться бракераж готової продукції, контроль якості виготовлених 

страв. 

З метою забезпечення дітей водою гарантованої якості, для 

профілактики інфекційних захворювань та захворювань, що викликані 

хлорорганічними сполуками, в шкільній їдальні  використовується кип’ячена 

вода, в класах початкової школи за кошти батьків придбано кулери.   

Шкільна їдальня укомплектована кваліфікованими кадрами згідно                

з нормативними вимогами.  Всі працівники пройшли медичні огляди.  

На підставі вищезазначеного 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Заступнику директора з НВР Ткаченко В.О., соціальному педагогу           

Бурдюговій О.М., медичній сестрі Кубрик І.В.: 

1.1.Здійснювати контроль за організацією та якістю надання послуг                      

з харчування учнів. 

Постійно 

1.2. Неухильно дотримуватись нормативно-правових актів та вимог саніта-

рного законодавства щодо організації харчування учнів та вихованців нав-

чального    закладу. 

Постійно 

2. Класним керівникам: 

2.1.Забезпечити належну організацію отримання учнями  послуг з харчу-

вання.                                                               

                                                                         Упродовж навчального року 

 

2.2.Забезпечити максимальне охоплення гарячим харчуванням учнів                     

1-11 класів, в т.ч. учнів пільгових категорій. 

Постійно 

 

3. Інженеру-електроніку Дозорцевій М.В.    розмістити    наказ   на    сайті     

школи. 

До 05.02.2018 р. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                       Л.С. Грещук 

 


