
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

    04 травня 2016 року                  Здолбунів    № 79 

 

 

   
Про підсумки проведення  

змагань санітарних постів  

загальноосвітніх шкіл району 

 

На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 28.03.2016 № 56 «Про проведення змагань санітарних постів 

загальноосвітніх шкіл району», з метою поліпшення санітарно-гігієнічної 

освіти школярів, збереження їх життя і здоров’я 21 квітня 2016 року на базі 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 було проведено 

змагання санітарних постів загальноосвітніх шкіл району. 

      Участь у змаганнях взяло 19 загальноосвітніх шкіл району. На етапах 

найкращими були: 

І етап «Стройова підготовка» - санпост Спасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ етап «Перевірка щоденника роботи санпоста. Рапорт про шефську 

допомогу» - Мислінчук Назар, санпост Мізоцького навчально-виховного  

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

ІІІ етап «Надання першої невідкладної, долікарської допомоги» - 

Вершицька Анастасія, санпост Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

ІV етап «Догляд за хворими на дому» - Яцюк Соломія, санпост Спасівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

V етап «Гігієна. Інфекційні захворювання» - Ступак Юлія, санпост                                 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

VІ етап «Лікарські рослини» - Мельничук Ольга, санпост Копитківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

VІІ етап «Історія Українського Червоного Хреста» - Росяк Володимир,  

 санпост Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

VІІІ етап «Огляд санітарної преси» - Туріцька Тетяна, санпост Спасівської  

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

На основі протоколів змагань 

  



НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями команди санпостів таких шкіл: 

І місце – Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

    ІІІ місце – Білашівського навчально-виховного комплексу:                              

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад; 

- Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

 

2. Керівникам Будеразької, Гільчанської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 

Новосілківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», Івачківської, Маломощаницької, 

Старомощаницької, П'ятигірської, Новомильської, Суємської 

загальноосвітньої шкіл І-ІІ ступенів вказати на недостатньо проведену роботу 

із санітарно-просвітницької освіти школярів. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   

 

 

 

 

 

 

Начальник  відділу  Л. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект наказу підготував 

 

Завідувач Здолбунівського районного           Н. Глущук   

методичного кабінету 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт відділу                                                            І. Кухарчук 

 

 

 


