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__________________________________________________________________
від 31.08.2021року

№ 187-О
НАКАЗ

Про затвердження складу
комісії громадського контролю
за якістю харчування учнів
Відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09. 2020 року №2205,
на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 №870/1246 “Про посилення заходів з
профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у
загальноосвітніх навчальних закладах”, від 22.08.2020 №50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням
коронавірусної хвороби (СОVID-19)», та згідно з Методичними рекомендаціями з
організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими
наказом Міністерства економіки України від 1 серпня 2006 р. № 265, з метою запобігання
харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів, покращення обслуговування
та належного контролю за якістю харчування у навчальному закладі,
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію громадського контролю за якістю харчування учнів у складі:
- Наталя СОКОЛЕНКО, голова комісії член ради школи;
- Ірина КОДЕНЕЦЬ, голова ради школи;
- Світлана СЕМЕНЦОВА, заступник директора з адміністративно-господарчої
частини;
- Олена ДМИТРОВА, член батьківського комітету;
- Олена ЛЕВЧЕНКО, член батьківського комітету;
- Юлія КАРАСЬ, член батьківського комітету, секретар;
- Андрій ЗУЄВ, представник учнівського самоврядування, учень 9А класу.
2. Затвердити план роботи комісії громадського контролю (додаток 1).
3. Комісії громадського контролю за якістю харчування учнів забезпечити контроль за:
3.1.
Організацією повноцінного і якісного харчування учнів у освітньому закладі.
3.2.
Якістю приготованих страв відповідно до меню.
3.3.
Організацією харчування дітей пільгової категорії.
3.4.
Організацією харчування дітей у групах подовженого дня.
3.5.
Обліком фактично замовлених та наданих школярам сніданків та обідів.
3.6.
Дотриманням учнями правил санітарії та гігієни при відвідуванні їдальні.

Тримати на контролі забезпечення учнів питною водою гарантованої якості за
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідеміологічних правил у
шкільній їдальні з метою запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і
харчових отруєнь.
3.8.
За результатами перевірки складати відповідні акти та вживати заходів щодо
усунення виявлених недоліків (не менше одного разу на місяць).
3.9.
Неухильно дотримуватися виконання нормативно-правових документів з
питань організації харчування у навчальному закладі.
Голові комісії громадського контролю Наталі СОКОЛЕНКО звітувати на засіданнях
Ради школи перед громадськістю про виконану роботу та виносити на розгляд
питання, які потребують усунення недоліків роботи їдальні (не менше одного разу на
півріччя).
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальновиховної роботи Галину ГРИЦАЄНКО .
3.7.

3.

4.

Директор школи
З наказом ознайомлені:
_________Г. А. Грицаєнко
_________І.В.Коденець
_________О.В. Левченко
_________О.О. Дмитрова
_________Н.Г.Соколенко
__________Ю.В. Карась

Олександра ПОТУК

Додаток до наказу
від 31.08.2021 року №187-О

ПЛАН
РОБОТИ КОМІСІЇ З ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
за якістю харчування
в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4
Херсонської міської ради
на 2021/2022 н.р
Контроль

1.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Серпень
Готовність їдальні освітнього
закладу до нового
2021/2022 навчального року
Вересень
Санітарно-гігієнічний стан
обідньої зали та харчоблоку.
Організація харчування дітей
пільгової категорії.
Відповідність меню
приготованим стравам.
Жовтень
Контроль за якістю
продуктів харчування.
Організація харчування в
групах подовженого дня (обід).
Опитування учнів щодо
організації харчування та
якості страв.
Листопад
Контроль за якістю
продуктів харчування.
Забезпечення школярів
посудом.
Стан кухонного інвентарю,
посуду для приготування страв.
Грудень
Контроль за якістю продуктів
харчування. Санітарногігієнічний стан харчоблоку.
Забезпечення харчоблоку
обладнанням, посудом,
кухонним інвентарем,
спецодягом.

Дата
Час
Відповідальний
проведення проведення

КГТ

27.08.2021

24.09.2021

14.00

КГК*

29.10.2021

8.00

КГК

29.10.2021

13.00

КГК

26.11.2021

8.00

КГК

26.11.2021

14.00

КГК

24.12.2021

8.00

КГК

24.12.2021

14.00

КГК

Відмітка
про
виконання

1.

2.

1.
2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Макрування та використання за
призначенням.
Січень
Контроль за якістю продуктів
харчування.
Органзація харчування в
спеціальних классах.
Опитування учнів щодо
обслуговування працівниками
харчоблоку.
Лютий
Контроль за якістю продуктів
харчування.
Санітарно-гігієнічний стан
обідньої зали.
Березень
Контроль за якістю продуктів
та приготування блюд згідно
меню.
Організація харчування в
групах подовженого дня.
Опитування вчителів щодо
обслуговування учнів
працівниками харчоблоку.
Квітень
Санітарно-гігієнічний стан
обідньої зали, кухні, мийної ,
кухонного обладнання.
Контроль за якістю
харчування учнів початкової
школи.
Травень
Забезпечення харчоблоку
обладнанням
,посудом,кухонним
інвентарем,спецодягом.
Контроль за якістю продуктів
харчування.

28.01.2022

8.00

КГК

28.01.2022

12.00

КГК

25.02.2022

8.00

КГК

25.03.2022

9.00

КГК

25.03.2022

13.00

КГК

29.04.2022

14.00

КГК

29.04.2022

11.00

КГК

14.05.2022

13.00

КГК

14.05.2022

13.00

КГК

*КГК-комісія громадського контролю за якістю харчування у закладі.

