
ЗАБРОДІ ВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 1-І І СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

ЗО- Заброди №

Про організацію харчування 
учнів 1-9 класів 
у 2019/2020 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», 
постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про 
запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 
спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 01.06.2002 №242/329 «Про порядок організації 
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» та з метою 
забезпечення повноцінного раціонального харчування, запобігання харчових 
отруєнь та виконання санітарно-гігієнічних правил і норм

НАКАЗУЮ:
1. Організувати харчування учнів 1-9 класів та забезпечити дотримання норм 
харчування згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 
№1591.
2. Затвердити документацію, необхідну для правильної та безперебійної роботи 
їдальні школи.
3. Призначити відповідальним за організацію харчування учнів вчителя 
початкових класів закладу загальної середньої освіти Заратуйко О.П.
4. Відповідальному за організацію харчування учнів Заратуйко О.П..:
1) Здійснювати контроль за дотриманням учнями правил особистої гігієни та 
вживанням гарячих страв учнями, санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, 
дотриманням режиму і графіку харчування дітей, чергуванням педагогічних 
працівників в шкільній їдальні.

Постійно
2) Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків для пропаганди 
гігієнічних основ харчування, залучаючи до цієї роботи класних керівників.

Протягом року
3) Інформувати батьків про зміни в організації харчування.
4) Проводити обговорення на батьківських зборах питань, пов’язаних з 
організацією харчування.

Протягом року
5) Проводити санітарно-освітню роботу з працівниками харчоблоку з 
попередження шкіряних та інфекційних захворювань.

Постійно



6) Контролювати своєчасне проходження медичних оглядів та санітарних 
мінімумів працівниками.

Постійно
5. Кухарю Пащенко С.В..:
1) Спільно з комірником дотримуватися нормативних вимог щодо правильності 
закладки продуктів.

Постійно
2) Суворо дотримуватися рецептури, технології приготування їжі та видачі 
страв.

Постійно
3) Забезпечити харчування учнів школи відповідно до фізіологічно 
обґрунтованого режиму дня.

Постійно
4) Дотримуватися техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням, 
ріжучими інструментами та технології приготування страв.

Постійно
5) Дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці.

Постійно
6. Призначити відповідальним за приймання, зберігання та видачу продуктів 
харчування відповідно до санітарних вимог комірника Колядко Л.А..
7. Комірнику Колядко Л.А..:
1) При замовленні продуктів харчування дотримуватися розподілу 
продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до 
вимог чинного законодавства.
2) Надсилати щомісячне попереднє замовлення на продукти харчування до 
постачальника продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до 
примірного двотижневого меню.
3) Контролювати умови доставки продуктів харчування та продуктової 
сировини до закладу освіти.
4) Здійснювати облік продуктів харчування та продуктової сировини у книзі 
обліку, суворо дотримуватись умов зберігання та термінів реалізації продуктів 
харчування та продуктової сировини.
5) Складати меню-розклад відповідно до примірного двотижневого меню та 
картотеки страв.

Щоденно
6) Контролювати дотримання технології приготування страв та ведення 
журналу бракеражу готової продукції.

Постійно
7) Проводити С-вітамінізацію страв та робити відповідний запис у журналі 
обліку норм харчування.

Щоденно
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Забродівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів О.ЯРОШЕНКО


