
КОМ УНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»  

НОВОПОКРОВСЬКО! СЕЛИЩ НОЇ РАДИ  

ЧУГУЇВСІ,КОГО Р А Й ОН У 

X VPKIВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 01.09.2021 Е схар №  127

Про організац ію  харчуван н я  учн ів  
у л іц е ї в 2021/2022 н авч альн ом у  році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону ти и їства» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2014 №1591 < Пре затвердження норм харчування у

навчальних та оздоровчих закладах» С ангарного  регламенту .для закладів 

загальної середньої ствердженого на М іністерства охорони

здоров'я України від 25.09.202) ■ .: 2 ) Л іро затвердження Санітарного

регламенту для закладів загально; середньої осрлгд», Постанови Головного 

Державного санітарного лікаря УкраП а і/. 2 3.0?.? 021 № . «Про затвердження 

протиепідемічних заходів 1 заклад т.\ с св? г з на ршд карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хворо/« ( о \  , ; д «... із метою забезпечення 

учнів ліцею якісним гарячим харчуванням, запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби СОУЮ -ІУ. н ; к і у о:

!. Забезпечити ік на ргшюшіх норм харчування учнів

загальноосвітніх навчать * а і дій жених рішенням IX сесії

VIII скликання Новопокр всь сої селиш но:- ради від 25.08.2021 року.

2. Забезпечити орг ті іадію п о в ю ? тл ■ • і якісного харчування учнів

відповідно до затверджених гро лею • і і г -

Н. Ш евцова



Ппотягом 2021/2022 навчального року

3. Неухильно дотримуватися виі\ о нормативно-правових документів щодо 

організації харчування.

5 Створити комісію для здійснення громадського контролю за якістю 

харчування в школі у складі 3-х осіб

• Т.Г ришанова, директор н коли г хі і а з;. к -.ми;;;:

• Н.Карбазіна, дієтична сестра, ч и  н комісії;

» Представник батьків 1-1 1-х клас«», член комісії.

6. Рекомендувати голові аг лі ші « а 1 ч и батьківського комітету 

встановити графік батьківського контр и ю  за якістю харчування.

7. Призначити Н.Карбазіну, діє и ну е с т и  закладу, відповідальною за 

організацію харчування учнів

8. Н.Карбазіній, дієтичній сестрі ;аол,ід

8.1 Контролювати:

8.1.1 Виконання норм харчування, кість продуктів харчування, наявність 

супроводжувальних документів на продукте харчування, терміни зберігання та 

реалізації продуктів харчування а технологію приготування їжі, якість 

приготування страв та дотримання гравші особистої гігієни учнями та 

працівниками харчоблоку, с в б є іа .н с т ь  проходження профілактичних 

медоглядів працівниками харчоблок ;

8.1.2 Дотримання учасниками дсшгнього ерг.це- - вимог щодо соціального

дистанціювання під чал перебувай - я в шкільній їда :ьні;

8.1.3 Дотримання вимог щодо праві- н гтн рук перед прийманням їжі;

Н.Ш евцова

Іротягом 2021/2022 навчального року

4. Затвердити такий режим харчування: 

9.30 -  10.00 -  1-ші класи;

10.25-10.55 -  2-4 класи;

11.40-12.00 -5-11 класи;

12 .40- 14 .00-Г П Д .

Щ омісячно



8.1.4 Дотримання працівниками харчоблоку вимог Тимчасових рекомендації 

щодо запобігання поширенню корона вірусної хвороби СОУГО-19

Постійно

8.2 Вжити заходів щодо запобігай і я спалахів гострих кишкових інфекцій і 

харчових отруєнь.

Постійно

8.3 Складати перспективне мелю на тиждень та вивішувати його на 

інформаційних стендах в обох будівля закладу.

Щ оп’ятниці до 12.00

8.4 Проводити зняття проб готових страв кожного прийому їжі 

безпосередньо з котла за 30 хвилин ди ь; дачі і- об’ємі не більше порції 

відповідно до переліку блюд у меню

8.5 Залишати добові проби кожне; страви ран он> і зберігати протягом доби 

до закінчення прийму їжі наступ топ  для

Щодня

8.6 Організувати дієтичне дар«' т  я \ чиів зі д н о  призначенням лікаря.

До 02.09.2021

9. Л.М алигіній, заступник} директора з навчально-виховної роботи, 

тримати на контролі:

9.1 Питання організації чергуван ня вчителів та учнів в їдальні;

9.2 Питання формування гігієнічних навичок в учнів школи;

9.3 Питання дотримання учасник о л освітнього процесу вимог Тимчасових

рекомендації щодо запобігання ксронавіоусної хвороби СОУГО-19

Постійно

10.Класним керівникам 1-11-х класів:

10.1 Розглянути питання органи ас е харчування учнів школи в 2021/2022 

навчальному році та класних батьківських зборах;



10.2 Включити до планів виховної роботи на 2021/2022 навчальний рік 

заходи щодо формування в учнів культури харчування та дотримання правил 

щодо запобігання поширенню коронівірусної хвороби СОУГО-19;

До 02.09.2021

10.3 Посилити роботу щодо організації чергування учнів у їдальні.

Постійно

11 В.Русановій, керівнику шкільного кінош лу, включити питання 

формування в учнів культури харчування до плану роботи шкільного кінозалу.

До 07 09.2021

11.Н Ш евцовій, кухарю

11.1 Контролювати умови доставки продуктів та продовольчої сировини до 

закладу;

Постійно

11.2 Контролювати якість та асортимент продуктів харчування та 

продовольчої сировини, які постачаються до школи,

Постійно

11.3 Дотримуватися санітарно-гіг єнічних вимог щодо зберігання продуктів 

харчування та продовольчоїс іровш

11.4 Дотримуватись вимог Тимчасових рекомендацій щодо запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19.

Постійно

11.4 Здійснювати облік продуктів харчування;

Постійно

11.5 Брати участь у складанні меню.

Постійно

11.6 Своєчасно робити заявку на продукти харчування.

Постійно

12.Працівникам харчоблоку:



12.1 Дотримуватися вимої нормативних документів щодо особистої гігієни, 

санітарного стану харчоблоку, рекомендацій щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби С О У Ю -19.

Постійно

12.2 Суворо дотримуватися технології виготовлення страв;

Постійно

12.3 Видавати учням готові страви не раніше ніж за півгодини після зняття 

проби особою, відповідальною за зняття проби;

Постійно

12.4 Розписуватися у Ж урнал здоров’я фацівників харчоблоку про 

відсутність дисфункцій кишечнику т гострих респіраторних інфекцій.

Щ оденно

13.Л.Сазоновій, завідувачу господарством, контролювати технічний та 

санітарно-гігієнічний стан облад тання харчоблоку, посуду, кухонного 

інвентаря, меблів, забезпечення х }. чобп ж \ миючими та дезінфікуючими 

засобами

Постійно

14.Контроль за виконанням даної > так л залишаю за собою

Директор ліцею/ Тетяна ГРИШ АНОВА

V С
З наказом ознайомлені. 01 39..202 У Л


