
Комунальний заклад 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-  інтернат "Дивосвіт"» 

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ                                           

06.08.2020                                                                                                         № 86 

Про організацію харчування 

учнів школи-інтернату у 

2020/2021 навчальному році 

 

На виконання статті 5 Закону України «Про охорону дитинства»; статті 25 

Закону України  «Про освіту»; Порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальношкільних та професійно-технічних закладах, 

операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 

2011 року №116; Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони 

здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 року 

№242/329; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 року 

№ 1591 та з метою забезпечення учнів якісним харчуванням,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Забезпечити учнів 5-11 класів безоплатним харчуванням. 

                                                                                                                        

Постійно    

2. Установити для учнів 5-11 класів такий режим харчування: 

 

  7.45-8.15              І сніданок для 5-11 класів, 

  11.05-11.35          ІІ сніданок для 5-11 класів, 

  15.05-15.35          Обід для 5-11 класів, 

  17.00-17.15          Підвечірок для 5-11 класів, 

  19.00-19.30          Вечеря для 5-11 класів. 

                                                                                                               Постійно 

 

  3. Призначити відповідальною за організацію харчування учнів сестру 

медичну з дієтичного харчування Долинську Л.А.    

  4. Лампанченко К.В., заступнику директора з виховної роботи розробити та 

подати  на затвердження графіки чергування педагогічних працівників у 

їдальні. 



                                                                                                            До 30.08.2020 

    5. Решетняк Т.М., лікарю-педіатру: 

    5.1.Погодити в Головному управлінні Держпродспоживслужби в 

Харківській області  примірне двотижневе меню та перелік постачальників 

харчових продуктів в заклад.                                                                                                                                              

13.08.2020       

  5.2. Скласти список учнів, які потребують дієтичного харчування. 

                                                                                                                   02.09.2020 

      5.3. Контролювати дотримання учнями правил особистої гігієни під час  

приймання їжі. 

                                                                                                                    Постійно 

      5.4. Здійснювати контроль санітарно-гігієнічного стану обідньої зали. 

                                                                                                                     Постійно 

      5.5. Здійснювати контроль за якістю їжі. 

                                                                                                                     Постійно 

      6. Вихователям та класним керівникам 5-11 класів: 

      6.1. Збирати  та надавати інформацію про присутність учнів свого класу, 

групи для написання меню на день. 

                                                                                         Щодня до початку уроків 

      6.2. Відмічати фактичну наявність учнів в книзі харчування. 

                                                                                                                      Щодня 

      6.3. Організовано, відповідно до графіка відвідування їдальні, 

супроводжувати учнів до їдальні, разом з черговим по їдальні стежити за 

прийманням їжі, збиранням та віднесенням ними використаного посуду. 

                                                                                                                      Щодня 

       6.4. Слідкувати за прибиранням столів, закріплених за класом. 

                                                                                                                       Щодня 

      7. Долинській Л.А., сестрі медичній з дієтичного харчування: 

      7.1. Фіксувати та узагальнювати подані вихователями дані про фактичну 

наявність учнів, що харчуються. 

                                                                                                                       Щодня 

      7.2. Надсилати звіт про виконання норм харчування за віковими 

категоріями  учнів до Департаменту науки і освіти Харківської обласної ради. 

                                                                                                             Раз на місяць 

       7.3. Контролювати наявність супровідних документів на продукти 

харчування, якісних посвідчень та терміни придатності. 



                                                                                                                    Постійно 

        7.4. Звітувати на педагогічній раді про стан організації харчування учнів. 

                                                                                                                Січень 2021 

        7.5. Подавати на затвердження директору школи-інтернату щоденне 

меню. 

                                                                                                                    Щодня 

        7.6. Дотримуватись виконання добових та натуральних норм харчування. 

                                                                                                                      

Постійно 

        7.7. Здійснювати контроль за якістю їжі, а також сировини та продуктів, 

що надходять до їдальні. 

                                                                                                                      

Постійно 

        7.8. Проводити вітамінізацію третіх страв. 

                                                                                                                          

Щодня 

         7.9. Проводити забір добових проб страв, згідно прийому їжі. 

                                                                                                                            

Щодня 

        7.10. Закріпити за кожним класом обідні столи, зробити маркування. 

                                                                                                             До 02.09.2020 

          8. Шеф-кухарю Богун Н.Г.: 

          8.1. Слідкувати за санітарно-гігієнічними умовами обробки продуктів 

харчування. 

                                                                                                                      

Постійно 

    8.2. Слідкувати за закладкою продуктів харчування при приготуванні 

страв. 

                                                                                                                      

Щоденно 

           8.3. Здійснювати контроль за кількістю посуду, кухонного інвентарю та 

їх маркуванням. 

                                                                                                                        

Постійно 

           9.Комірнику Федорченко А.О.:           



          9.1.Слідкувати за санітарно-гігієнічними  умовами зберігання продуктів 

харчування.                                                                                                Постійно                                                                                                                                      

           9.2.Слідкувати за санітарним станом допоміжних приміщень, де 

зберігаються продукти харчування. 

                                                                                                                         

Постійно 

            9.3.Слідкувати за станом  холодильного та технічного обладнання. 

                                                                                                                         

Постійно 

            9.4. Перевіряти наявність супровідних документів на продукти 

харчування, якісних посвідчень та терміни придатності. 

                                                                                                                        

Постійно 

             10. Черговим медичним сестрам Бутенко Т.В., Федотовій Л.І. 

проводити забір добових проб страв за графіком: 

Полуденок, вечеря (понеділок-п'ятниця), 

                                                                                                                                        

Постійно 

   11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                     Світлана ВОЛЧКОВА 

 

 

 

  


