
 
УКРАЇНА 

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 
Херсонської міської ради 

вул. Кости Хетагурова, 59 м. Херсон, 73042,  тел. 8 (0552) 37-28-97, 23-85-85 

e-mail: school-4-kherson@ukr.net код  ЄДРПОУ 24115357 

___________________________________________________________________________________ 

Від 30.08.2019  року                                                                                                                    № 9-АГ 

НАКАЗ 

Про організацію  харчування учнів 

школи у 2019/2020 навчальному році 

 

     Відповідно до наказу управління освіти Херсонської міської ради від 27.08.2019 року№159-Т 

«Про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти міста у 2019/2020 

навчальному році, з метою організації повноцінного, якісного харчування учнів у закладі 

протягом 2019/2020 навчального року 

НАКАЗУЮ: 

1. З 02.09.2019 року організувати в школі харчування учнів відповідно до нормативно-

правових документів та вимог санітарного законодавства. 

2. Призначити Грицаєнко Г.А., заступника директора з навчально-виховної роботи, 

відповідальною за організацію харчування дітей у освітньому закладі.  

3.  Забезпечити харчування дітей наступних категорій: 

3.1 . Учні 1-4 загальноосвітніх класів – 296 дітей; 

3.2 . Учні 1-8 спеціальних класів (з особливими освітніми потребами) – 75дітей; 

3.3 . Учні з особливими освітніми потребами  в класах з інклюзивною формою навчання-

14 дітей (Додаток 1); 

3.4 . Учні, що відносяться до категорії дітей сиріт: 1-4 кл. –7уч., 5-11 кл. – 13уч.  

(Додаток 2); 

3.5 . Учні, батьки яких безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної 

операції: 1-4 кл. – 10уч.; 5-11 кл. – 4 уч. (Додаток 3); 

3.6 . Учні, що прибули з АРК, Донецької та Луганської обл.: 1-4 кл. – 2 уч.,  5-11 кл. –               

1 уч. (Додаток 4); 

3.7. Дітей, що знаходяться у групах подовженого дня (далі-ГПД); 

3.8.   Дітей 1-11 класів, що харчуються за батьківські кошти. 

4. Призначити відповідальними за облік дітей, які харчуються у шкільній їдальні класних 

керівників та вихователів ГПД: 

          1А- Дмитрову О,О., (ГПД- вихователь Піддубна В.О.); 

          1Б- Білу Н.А., (ГПД- вихователь Піддубна В.О.); 

          1В- Шапран І.О., (ГПД- вихователь Шапран І.О..); 

          1Г- Соколенко А.О., (ГПД- вихователь Піддубна В.О.); 

          2А- Сотнікову В.Р.; 

          2Б- Гришаєва О.М.; 

          2В- Ляпіну В.В.; 

          3-А – Побиву Г.І.; 

          3-Б – Слатвінську О.В.; 

          3-В- Мокрицьку Р.П. (ГПД- вихователь Мокрицька Р.П.); 

          3-Г – Золотаревську Л.М.; 

          4-А – Голубченко Н.І.;   

          4-Б – Кузовенкову В.І.;  

          4-В – Сіренко Ю.О. (ГПД – Сіренко  Ю.О.); 

          5В клас-Токаленка П.О.; 



          6В клас- Качавську В.В.; 

          7В клас- Яржемську І.В.; 

          8В клас- Соценко О.О. 

 

5. Перевести учнів закладу в категорію «харчування дітей з ООП» із  наступних пільгових 

категорій: 

4.1 . Які  знаходяться під опікою: 

- учня 1В класу-Іллічова Івана з категорії «діти під опікою»; 

- ученицю 4В класу – Курильчук Сніжану з категорії «діти під опікою»;  

- учня 5В класу – Курбаку Владислава з категорії «діти під опікою»; 

- ученицю 8В класу – Бабнаєву Ангеліну з категорії «діти позбавлені батьківського 

піклування»; 

- Мордвінцева Олександра з категорії «діти під опікою»;  

- Мордвінцеву Вікторію з категорії «діти під опікою»;  

- Іллічова Олександра з категорії «діти під опікою»;  

- Чорноштан Богдана з категорії «діти під опікою»;  

4.2 . Батьки яких безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції: 

- учня 3Г класу Кузьміча Олександра з категорії « діти, батьки яких брали участь у 

проведенні  антитеростичної операції»; 

- учня 3ВКарася Володимира з категорії « діти, батьки яких брали участь у 

проведенні  антитеростичної операції»; 

- ученя 8В класу – Коваленко Кирило з категорії « діти, батьки яких брали участь у 

проведенні антитеростичної операції»: 

- ученицю 5В класу – Кірієнкову Катерину з категорії « діти, батьки яких брали 

участь у проведенні антитеростичної операції»; 

- ученя 4В класу – Спицю Іллю з категорії « діти, батьки яких брали участь у 

проведенні антитеростичної операції». 

- учня 8В класу – Кононенко Євгена з категорії «внутрішньопереміщені». 

5. Відповідальній за організацію харчування дітей у школі Грицаєнко Г.А; 

5.1. До 02 вересня 2019 року переглянути та погодити з соціальною службою школи 

списки дітей пільгової категорії та надати їх до  відділу управління освіти (додаток 

1,2,3,4); 

5.2. До 02 вересня 2019 сформувати базу даних довідок, які засвідчують пільгову 

категорію дітей та підтверджують право на одержання безкоштовного харчування; 

5.3. До 02 вересня 2019 скласти та затвердити графік харчування дітей початкових класів, 

учнів             5-11 класів, дітей у групах подовженого дня та учнів спеціальних класів 

(додаток 5); 

5.4. До 02 вересня 2019 розробити та затвердити графік чергування учителів в їдальні 

(додаток 6) ; 

5.5. Щомісяця, до 25 числа надавати в управління освіти Херсонської міської ради 

інформацію щодо охоплення учнів харчуванням; 

5.6. Забезпечити: 

5.1. Систематичний контроль за обліком дітей пільгових категорій, що харчуються за 

рахунок коштів міського бюджету, дітей, які харчуються за батьківські кошти та 

веденням облікової документації;  

5.1.1.  Охоплення всіма видами харчування не менше 97% дітей від  загальної кількості 

учнів підпорядкованого закладу; 

5.1.2. Виконання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації харчування дітей та 

проведення профілактичні заходів з метою попередження гострих шлунково-

кишкових інфекцій, харчових отруєнь; 

5.2. Організувати ефективну роботу бракеражних комісій, органів громадського 

контролю, до роботи яких активно залучати представників батьківської громадськості 

та учнівського самоврядування.  

5.3. Провести моніторинг якості організації харчування в освітньому закладі (грудень 

2019, травень 2020 року). 

 



5.4. Провести анкетування здобувачів освіти щодо вивчення потреб здорового харчування 

в освітньому закладі (вересень 2019, лютий 2020 року). 

5.5. Надавати  аналітичні матеріали про виконану роботу щодо організації харчування в 

закладі та виносити на розгляд питання, які потребують усунення недоліків роботи 

їдальні на педагогічні ради та наради при  директорові. 

6. Класним керівникам 1-11 класів, вихователям ГПД: 

6.1. Щоденно надавати заявки на харчування учнів класу та дітей пільгових категорій. 

6.2. В останній навчальний день місяця звіряти облік відвідування дітей школи у класних 

журналах із відомостями харчування під особистий підпис. 

6.3. Систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження гострих 

шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь. 

7. Призначити Семенцову С.Є., заступника директора з адміністративно-господарчої частини, 

відповідальною за санітарно-гігієнічний стан обідньої зали та наявність спеціального одягу 

персоналу, миючих і дезинфікуючих засобів для прибирання приміщення.. 

8. Заступнику директора з виховної роботи : 

8.1. Організувати чергування учнів на перервах в обідній залі та біля їдальні. 

8.2. Здійснювати контроль за чергуванням учнів. 

8.3. Постійно проводити профілактичну роботу  серед школярів та батьківської 

громадськості щодо повноцінного гарячого  харчування учнів з залученням спеціалістів 

системи охорони здоров’я. 

8.4. Порушувати питання повноцінного харчування дітей на батьківських зборах.  

9. Медичному працівникові освітнього закладу Бакіній Н.Ф.здійснювати контроль за 

додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживання готових страв, буфетної 

продукції. 

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Грицаєнко Г.А..   

 

Директор школи                                           О.І.Потук 

З наказом ознайомлені: 



 

Додаток 5 до наказу 

 від 30.08.2019  №9-АГ 

Графік харчування дітей у  закладі 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

 

І зміна 

Класи Час 

1В, 3В, 4В, 2В 9.10-9.20 

ІІ зміна 

1А, 1Б, 1Г,2А, 2Б 10.00-10.20 

ІІІ зміна 

3А, 3Б,  3Г, 4А, 4Б, 4Г 11.00-11.20 

ОБІД 

І зміна 

5В, 6В, 7В, 8В 12.00-12.20 

ІІ зміна 

1В, 3В, 4В 

1А, 1Б, 1В,1Г (ГПД) 

ГПД на госпрозрахунковій основі 

 

13.00-13.20 

 

 


