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               НАКАЗ 

16.08.2019                            №162 
 

Про порядок організації 

роботи щодо дотримання 

санітарно-гігієнічного режиму 

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання  закладів освіти та організації освітнього процесу ДСанПін 

5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 14.08.2001 №63, наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 

246 «Про затвердження Порядку проведення медичних  

 оглядів працівників певних категорій» , методичних рекомендацій МОН 

України від 12 лютого 2016 р. № 2.1/10-254 «Організація і порядок 

проведення медичних оглядів працівників дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів» , з метою створення оптимальних 

умов для організації освітнього процесу, забезпечення дотримання вимог 

санітарно-гігієнічних норм  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальними за дотримання санітарно-гігієнічного режиму 

під час освітнього процесу заступника директора з НВР Журавльову В.М., 

завідувача господарством Гаженко В.М., медичну сестру Пасічник О.В. в 

межах своїх функціональних обов'язків: 

2.Відповідальним за дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладі 

Журавльовій В.М., завідуючому господарством Гаженко В.М., медсестрі 

Пасічник О.В. :  

2.1.Розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи за 

пропозиціями посадових осіб Держспоживслужби. 

2.2.У випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати 

лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки 

використання шкідливих для здоров'я речовин та матеріалів (в кабінетах 

хімії, фізики, біології, інформатики). 

2.3.Виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб 

Держспоживслужби при здійсненні ними державного санітарно-епідемічного 

нагляду. 



2.5.Негайно інформувати керівника закладу та Держспоживслужбу про 

надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, 

санітарному та епідемічному благополуччю. 

2.6.Здійснювати періодичний контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічного режиму в закладі згідно посадових обов'язків вищевказаних осіб 

 2.Вчителям-предметникам: 

2.1. Організувати освітній процес за затвердженими планами відповідно до 

затвердженого розкладу навчальних занять. 

        Протягом навчального року  

2.2.Дотримуватись виконання Інструкції з санітарно-гігієнічного режиму 

2.3.Продовжити роботу зі створення умов для адаптації здобувачів освіти     

1-го класу до навчання в закладі освіти, здобувачів освіти: 5-го класу до 

навчання в середньому закладі освіти, 8-9-х класів до допрофільної 

підготовки, 10,11-х класів – до профільного навчання. 

        Протягом навчального року 

2.3. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за 12-

бальною системою оцінювання відповідно до чинних Критеріїв у системі 

загальної середньої освіти. 

        Протягом навчального року 

2.4.Проводити вологе прибирання кабінетів після третього уроку, їх 

провітрювання,  контролювати повноцінне освітлення їх, дотримання 

санітарно-гігієнічних норм. 

        Протягом навчального року 

2.5. організувати проведення генерального прибирання кабінетів, 

закріплених за класами, здобувачами освіти 8-11-х класів, інших навчальних 

кабінетів –прибиральниками службових приміщень. 

        Протягом навчального року 

2.6. Забезпечити дотримання вимог щодо освітлення навчальних кабінетів, 

шкільних меблів, їх маркування, до використання будівельних матеріалів, які 

придбано для проведення ремонту кабінетів. 

        Протягом навчального року 

2.7. Провести маркування шкільних меблів у навчальних кабінетах. 

          До 01.09.2018 

2.8. Проводити санітарно-просвітницьку роботу щодо запобігання кишковим 

інфекціям, грипу, туберкульозу, необхідності проведення щеплень, 

флюорографічного обстеження. 

        Протягом навчального року 

 3. Вчителям початкових класів, вихователям ГПД: 

3.1. Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог, режиму щодо 

організації роботи з здобувачами освіти початкового закладу освіти, групи 

подовженого дня. 

        Протягом навчального року 

3.2. Забезпечити дотримання питного режиму та режиму роботи закладу 

освіти. 

        Протягом навчального року 

 4.Класним керівникам і черговим учителям чергувати під час перерв, 

забезпечуючи дисципліну та порядок відповідно до закріплених постів 

чергування. 



        Протягом навчального року 

 5. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я  

здобувачів освіти  під час перерв і освітнього процесу на чергових учителів. 

        Протягом навчального року 

 6.Прибиральникам службових приміщень: 

6.1.Проводити щоденне прибирання закріплених навчальних кабінетів, 

майстерень, бібліотеки, їдальні, медичного кабінету, приймальної. 

6.2.Проводити генеральне прибирання приміщень закладу освіти один раз на 

місяць. 

        Протягом навчального року 

 7. Завідувачам кабінетів, прибиральникам службових приміщень: 

7.1.Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм до знаряддя праці, 

проведення їх маркування. 

        Протягом навчального року 

7.2. Призначити відповідальною за розведення дезинфікувального розчину 

завгоспа Гаженко В.М. 

                         з 02.09.2019 

 8. Завгоспу Гаженко В.М.: 

8.1.Контролювати виконання ПСП вимог щодо прибирання приміщень 

навчального закладу в разі  оголошення карантинних заходів  

        Протягом навчального року 

9.Призначити відповідальною за проходження медичного огляду 

працівників закладу освіти сестру медичну Пасічник О.В.  

10.Всім працівникам закладу  пройти періодичні медичні огляди до 

23.10.2019 року. Працівники, які без поважних причин не пройшли у 

встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, 

відсторонюються від роботи. 

11. Ознайомити з наказом  працівників ЗОШ № 30 під підпис 

відповідно до списку, що додається. 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

  Директор             О.В.Чумаченко 
 


