
Нарада при директорі                                              13.12.17 

Контроль за додержанням дітьми особистої гігієни та вживання готових 

страв, буфетної продукції 

Остроуменко А.О., заступник директора з НВР 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 

02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування 

дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення 

податком на додану вартість», спільного наказу Міністерства охорони 

здоров'я України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 

242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах», рішення Дніпропетровської міської 

ради від 07.09.2016 № 11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті 

Дніпропетровську на 2016-2020 роки» (зі змінами від 01.12.2016 № 18/16), 

наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради №209 від 23.08.2017 «Про організацію пільгового харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпра у 2017/2018 н. р.»  

В школі навчається 1262учні. Для 506 учнів 1-4 класів та 156 дітей 

пільгових категорій, що становить 52% від загальної кількості   учнів школи, 

організоване гаряче харчування за рахунок коштів з місцевого бюджету. 

Вартість сніданків для учнів 1-4 класів становить 11грн.99коп., для учнів 

пільгових категорій 14грн. 38 коп., вартість обідів за рахунок бюджетних 

коштів для вихованців групи продовженого дня, що знаходяться в скрутному 

матеріальному становищі становить для 12 учнів (10%) -11грн.99коп. та для 

18 учнів (15%) – 5.99грн.   

На початку навчального  року для підвищення якості харчування 293 

батьків учнів 1-4 класів виявили бажання харчуватися з доплатою 5гривень. 

280 учнів 5-11 класів харчуються організовано, вартість сніданків - 15 

гривень. Решта учнів 5-11 класів харчуються самостійно буфетною 



продукцією. Організованим гарячим харчуванням охоплено 942 учні(75%). 

В школі створенні умови  для забезпечення всіх школярів 

раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впроваджуються нові 

технології приготування їжі та форм обслуговування школярів. 

Сьогодні питання організації харчування дітей у навчальному закладі 

залишається одним із найбільш актуальних, йому приділяється особлива  

увага ще й тому, що сучасне навчання у школі потребує високого розумового 

та фізичного навантаження й супроводжується значними енерговитратами. 

Класними керівниками, вихователями  приділяється особлива  увага 

проведенню заходів з профілактики харчових отруєнь та дотримання дітьми 

особистої гігієни (бесіди, диктанти, рольові ігри на теми попередження 

шлунково- кишкових отруєнь та захворювань, здорового способу життя),  

оформлені куточки здоров’я у кожному класі, шкільні стенди інформацією 

щодо попередження епідемічних ускладнень та пропаганди здорового 

способу життя.          

Неодноразово залучалася  Бондар Оксана Анатоліївна, працівник 

медичної установи до профорієнтаційної та санітарно-просвітницької роботи 

зі школярами щодо повноцінного харчування. Для контролю за якістю 

харчування в школі складено графік чергування класних керівників у 

шкільній їдальні. Питання організації  ефективності раціонального 

харчування розглядається щороку на вересневих педагогічних радах, на 

засіданнях Ради школи, на шкільних та класних батьківських зборах. 

Щотижня в школі проводяться виробничі наради. На яких вирішуються 

питання щодо забезпечення якісним харчуванням школярів. Враховуються 

недоліки та розробляються шляхи їх усунення.  

В школі працює комісія : 

Хмеленко Л.В., директор школи - голова комісії; 

• Бондарь О.П., медична сестра; 

Остроуменко А.О., заступник директора, що відповідає за організацію 

харчування в навчальному закладі; 



Безсмольний А.В., голова профкому; 

Гладка Олена Миколаївна, мама учениці 7-Б класу; 

Шелест Юлія Вікторівна, мама учениці 5-А класу. 

 Щокварталу комісія здійснює контроль за: 

організацією харчування учнів, виконанням натуральних норм харчування, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо якісної організації харчування 

дітей та недопущення випадків харчових отруєнь у школі, а саме: 

 організацію повноцінного, безпечного і якісного харчування дітей 

(замовлення і прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів 

харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання 

умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил 

особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм 

харчування); 

 забезпечення наявності супровідних документів на харчові продукти та 

продовольчу сировину, що гарантують безпечність та якість харчових 

продуктів (накладних, сертифікатів відповідності, висновків санітарно-

епідеміологічної експертизи, санітарних паспортів водіїв, паспортів на 

транспорт для перевезення харчових продуктів); 

 роботи працівників харчоблоків при наявності документів про 

спеціальну освіту та санітарних книжок; 

 дотримання умов та термінів зберігання харчових продуктів, 

продовольчої сировини, готових страв та технології їх виготовлення; 

 здійснення заходів по забезпеченню якісною питною водою 

навчального закладу.  

Протягом листопада проведено опитування учнів та батьків школи. В 

опитуванні взяли участь 746 батьків учнів 1-11 класів та 858 учнів школи. 

Результати опитування:  
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Так Ні Частково 

Чи подобається організація харчування 

Батьки учнів 5-11 класів Учні5-11класів 
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Так Ні Частково 

Чи подобається організація харчування 

Батьки учнів 1-4 класів Учні 1-4класів 



 

Що подобається? 

Каша, пюре, котлети, випічка, запіканки. 

Що не подобається? 

Холодні страви, кавовий напій, чай не солодкий, недосолена або пересолена 

їжа, відбивні з хрящами, зелені помідори, горошок, персонал розмовляє з 

учнями грубо, неввічливо, роздає страви без рукавичок, посуд брудний, 

столи залиті чаєм, на стільцях каша, брудними ганчірками витирають столи, 

висока ціна, немає  йогуртів, рідко бувають фрукти. 

Твоє здоров’я – чисте повітря, вода і їжа. Вставай вранці з радістю, лягай 

спати з посмішкою. Ти радієш, посміхаєшся – значить, ти здоровий. Не лікуй 

хворобу, лікуй своє життя, живи за законами природи, розуму. Коли немає 

здоров’я, мовчить мудрість, не може розквітнути мистецтво, не грають сили, 

марне багатство і безсилий розум. 

Геродот Галікарнаський (484 – 425 до н.е.), давньогрецький історик 
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Так Ні Частково 

Чи подобається організація харчування 

Батьки учнів 1-11 класів Учні 1-11класів 


