
 

Комунальний заклад 

  «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ  

 

 

15.08.2019                                                                                                         №99 

                   

Про організацію роботи щодо дотримання 

санітарного законодавства, покращення 

медичного обслуговування учнів, здійснення 

медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів, профілактики різних видів 

захворювань  
 

 

         Відповідно до законів України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про загальну середню освіту»  

ст.ст. 5, 22, 24, 29, 36, 37, 38; «Про освіту» ст.ст. 3, 12, 17, 24, 25, 33, 51, 53, 

57, 59; Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про 

питну воду», Закону України від 05.07.2001 № 2586 «Про боротьбу із 

захворюванням на туберкульоз», Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів) для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних 

центрів» затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

20.02.2013 № 144, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 «Про 

забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанова Кабінету міністрів 

України від 05.08.2015 №568 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку 

здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх закладів», 
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листа Міністерства охорони здоров`я України від  26.04.2018 №111-01/126 

«Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів 

дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів», з метою  

удосконалення медичного обслуговування вихованців, вивчення стану 

здоров'я дітей, розподілу школярів на групи для занять на уроках фізичної 

культури, своєчасного виявлення хворих та запобігання розповсюдженню 

захворювань в організованих колективах, забезпечення санітарно-

просвітницької  роботи серед учнів  

 

НАКАЗУЮ : 

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г.: 

1.1. Забезпечити виконання  Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів) для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних 

центрів». 

                                                     Протягом 2019/2020  навчального року 

1.2. Організувати  медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням 

учнів відповідно до «Положення про медико-педагогічний контроль за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»                  

( спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти 

і науки України від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-

педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах»)  

                                                         Протягом 2019/2020  навчального року 

1.3. Здійснювати  медико-педагогічне спостереження  за уроками фізичного 

виховання у 1-3,5-8,10-х класах відповідно до спільного наказу Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 

20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 
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                                                                  Протягом 2019/2020  навчального року 

1.4. Контролювати виконання «Інструкції про розподіл учнів на групи для 

занять на уроках фізичної культури» (спільний наказ Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009             

№518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах») 

Постійно 

1.5. Встановити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм щодо 

навчального навантаження учнів протягом навчального тижня та  

навчального дня. 

Постійно 

1.6. Встановити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм щодо 

тривалості уроків та перерв. 

Постійно 

1.7. Контролювати відповідність обліку пропущених уроків на предметних 

сторінках і в зведеному обліку відсутності учнів. 

Постійно 

1.8. Заслухати питання  про стан роботи щодо організації охорони здоров’я 

учасників освітнього процесу, дотримання санітарного законодавства на 

нараді при директорові. 

Грудень 2019, 

Травень 2020 

2. Лікарю Ларіоновій Н.І: 

2.1. Встановити контроль за медичним обслуговуванням учнів відповідно до 

листа Міністерства охорони здоров`я України   від 26.04.2018 №111-01/126, 

зокрема: 

- проведенням перед  початком  навчального року та  після канікул 

обов’язкових медичних профілактичних оглядів; 

- проведенням  профілактичних щеплень згідно з їх календарем після   

лікарського огляду за місцем проживання; 
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- здійсненням профілактичних та оздоровчих заходів під час  навчання; 

- наданням невідкладної медичної допомоги; 

- організацією госпіталізації за наявності показань. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

2.2. Забезпечити контроль за проходженням учнями щорічного медичного 

огляду в медичних установах,за місцем проживання, а у разі необхідності – 

повторного, із занесенням висновків огляду до листків здоров’я класних 

журналів. 

Протягом 2019/2020  навчального  року 

2.3. Координувати роботу медичних працівників і класних керівників щодо 

заповнення листків здоров’я. 

Протягом 2019/2020  навчального  року 

2.4. Забезпечити проведення профілактичного медичного огляду  учнів на 

початок навчального року (медична форма №086-1/0), після вихідних та 

канікул (довідка на шкіряні захворювання і педикульоз). 

                                                                   Протягом 2019/2020 навчального року                                                       

2.5. Не допускати до навчання дітей, які не пройшли медичного огляду 

(медична форма №086-1/0) та довідки на шкіряні захворювання і педикульоз.  

                                                                                                                Постійно 

2.6. Забезпечити своєчасний контроль за  проведенням профілактичних 

щеплень, флюорографічне обстеження, з 15 років при необхідності – 

консультування з лікарем-фтизіатром. 

Протягом 2019/2020  навчального року 

2.7. Контролювати проходження медичного огляду працівниками. 

Постійно 

2.8. Координувати діяльність  роботи медичного персоналу щодо контролю 

за харчуванням дітей. Спільно вживати заходів щодо попередження спалахів 

гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Безумовно дотримуватись 

вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил. 

Постійно 
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2.9. Своєчасно проводити роботу щодо забезпечення медичного кабінету  

необхідними медикаментами та обладнанням, що відповідає нормативним  

вимогам. 

Постійно 

3. Завідувачу господарством  Сульженко М.П., та заступнику директора з 

навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. 

3.1.  Координувати роботу відповідальних за кабінети щодо цифрового і 

колірного маркування шкільних меблів, відповідності освітлення 

навчального закладу і класних приміщень санітарним нормам. 

Постійно 

3.2. Контролювати  прибирання шкільних приміщень. 

Постійно 

3.3. Забезпечити роботу кімнати гігієни та лазні. 

Постійно       

4. Медичному працівнику Харченко А.І.: 

4.1. Забезпечити здійснення медичного обслуговування учнів відповідно до 

листа Міністерства охорони здоров`я України від 26.04.2018 №111-01/126, 

зокрема: 

- надавати невідкладну медичну допомогу в разі гострого захворювання або  

  травми; 

- проводити  ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження за учнями,  

  які були в контакті з інфекційним хворим; 

- брати участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним   

вихованням учнів; 

- проводити просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та 

учнів щодо здорового способу життя, збереження психічного здоров’я, 

виховання   здорової дитини; 

- організовувати проведення поточної дезинфекції. 

Протягом 2019/2020  навчального року 

4.2.  Виконувати вимоги Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні 
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вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл – інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144. 

                                                                                                            Постійно 

4.3. Вжити заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і 

харчових отруєнь, неухильно дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог та 

проепідемічних правил у навчальному закладі. 

                                                                                                                     Постійно 

4.4. Здійснювати контроль за якістю продуктів харчування, наявністю 

супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв та 

організацією питного режиму водою гарантованої якості, дотримання правил 

особистої гігієни дітьми та персоналом у шкільній їдальні. 

Постійно 

4.5. Здійснювати щоденний контроль за збереженням продуктів та інвентарю 

їдальні відповідно до санітарних норм, проведення С-вітамінізації готових 

страв.   

    Постійно 

4.6. Проводити  профілактичні медичні огляди учнів на шкіряні 

захворювання і педикульоз. 

                                                                   Протягом 2019/2020 навчального року                                                           

5. Класним керівникам: 

5.1. Брати участь у медико-педагогічному контролі за фізичним вихованням 

учнів відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Протягом 2019/2020 навчального року              

5.2. Заповнювати розділ класного журналу «Облік відвідування (пропусків 

занять)». 

Постійно 

5.3. Контролювати питання забезпечення  учнів у класі  милом, паперовими 
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рушниками. 

Постійно 

5.4. Контролювати дотримання учнями санітарно-гігієнічних правил у 

шкільній їдальні.  

Протягом 2019/2020 навчального року 

5.5. Проводити профілактичну роботу з питань запобігання різних видів 

захворювань. 

                                                                  Протягом 2019/2020  навчального року   

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. 

 

      Директор                                                    О.А.Хованова 

 

             
Гриненко В.Г.
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З наказом   від 15.08.2019 № 99 ознайомлені: 

Гриненко В.Г. 

Сульженко М.П. 

Харченко А.І. 

Черкасова О.В. 

Тур Л.І. 

Могилевська Н.П. 

Бородавка Н.В. 

Пухова А.В. 

Шуба І.В. 

Мелешко Н.О. 

Рєпка В.Л. 

Пономаренко О.В. 

Ларіонова Н.І. 

 

 

 

 

 


