
 

 

 

 

    УКР А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 
 

     5 листопада    2012 року            м.Здолбунів           № 259 

 

Про наслідки здійснення контролю  

за станом проходження медоглядів 

 у загальноосвітніх навчальних закладах району 

 

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 №1318 

«Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів»,  відповідно до наказу Міністерства 

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

педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», розпорядження голови облдержадміністрації від 

19.02.2010 №59 «Про медичне обслуговування дитячого населення області»,  на 

виконання листа Рівненського обласного управління з фізичного виховання та 

спорту від 10.09.2012 №142, спільного наказу відділу освіти Здолбунівської 

райдержадміністрації і Здолбунівської центральної районної лікарні від 

03.04.2012/23.04.2012 № 43/103 «Про проведення щорічного обов’язкового 

медичного огляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 

Здолбунівському районі у 2012 році», наказу відділу освіти 

райдержадміністрації від 12.09.2012 №197  «Про  здійснення контролю за 

станом проходження медоглядів у загальноосвітніх навчальних закладах 

району», з метою забезпечення контролю за проведенням поглибленого 

медичного огляду в  загальноосвітніх навчальних закладах району на початок 

2012-2013 навчального року та зміцнення здоров’я, профілактики і зниження 

захворюваності, своєчасного виявлення патології та оздоровлення дітей  

вивчалось зазначене питання у Здолбунівських навчальних закладах І-ІІІ 

ступенів №1, 3, 4, 5, 6, Здолбунівській загальноосвітній школі І ступеня №7, 

Здолбунівській гімназії, Здовбицькій, Уїздецькій, Будеразькій, Глинській,  

Гільчанській, Спасівській, Копитківській загальноосвітніх школах І-ІІІ 

ступенів, Мізоцькому навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-ІІ ступенів-

ліцей», в Івачківській, Новомильській, Кунинській, Маломощаницькій, 

Новомощаницькій та Суємській загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів. 

      За результатами проведеного контролю встановлено, що в навчальних 

закладах району забезпечене стовідсоткове проходження медогляду. 

До основної групи по фізкультурі віднесено 4177 дітей, до підготовчої – 1032, 

до спеціальної – 795. 



      У загальноосвітніх навчальних закладах створені безпечні умови для 

перебування дітей під час навчально-виховного процесу, а саме: проводиться 

благоустрій територій, ремонт шкільних приміщень, постійно здійснююються 

ревізії і ремонт інженерних мереж, вивіз твердих побутових відходів. Щороку 

навчальні заклади ведуть підготовку до опалювального сезону. Школи 

укомплектовані засобами особистої гігієни, медикаментами, миючими та 

дезінфікуючими засобами типу дезактин, хлорантаїн, хлорамін, дезкоцид, 

санідез, біохлор та ін. Персонал закладів щороку проходить гігієнічне навчання, 

обов’язкові профілактичні медогляди.  

     Адміністрація закладів дотримується вимог санітарного законодавства щодо 

забезпечення умов для збереження здоров’я учнів: щороку проходить медогляд 

школярів, результати якого доводяться до відома класних керівників, вчителів 

фізичної культури та батьків учнів. Результати обстеження фіксуються в 

медичних картках учнів та листках здоров’я у класних журналах. 

     На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 22.10.2008 

№256 та від 06.11.2008 №1008 у закладах впроваджено посилений медико-

педагогічний контроль з метою захисту здоров’я учнів під час занять з фізичної 

культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів.  

       
      

      Виходячи з вищевикладеного, 

      наказую : 

1. Роботу вищезазначених закладів із медичного обслуговування та стан 

проходження медичних оглядів визнати достатнім. 

 2. Відділу освіти райдержадміністрації забезпечувати  контроль за 

проходженням медоглядів та за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах відповідно до Положення, затвердженого Міністерством 

охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України від 

20.07.2009 №518/674. 

                                                                                                              Постійно 

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

3.1. Забезпечити доведення узагальненої інформації про результати 

обов’язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров’я 

учнів навчальних закладів до відома педагогічних працівників. 

                                                                         Після проходження медоглядів 

3.2. Вирішити питання забезпечення кадрами існуючі вакансії посад медичних 

працівників навчальних закладів з організації медичної допомоги учням у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

                                                                                                      До 05.01.2013 

3.3. Зобов’язати класних керівників і класоводів персонально повідомити 

батьків або осіб, які їх замінюють, про проходження обов’язкових медичних 

оглядів учнів. 

                                                                                  Щороку згідно з графіком 

3.4. Проводити допуск учнів до навчання на основі довідки про стан здоров’я 

дитини із визначенням груп для занять фізичною культурою. 

                                                              Щороку після проходження медогляду 

3.5. Вжити заходів щодо покращення оснащення  медичних кабінетів у 



навчальних закладах  для проведення медичних оглядів дітей, здійснення 

профілактичних щеплень і оздоровчих заходів  та надання невідкладної 

медичної допомоги відповідно до встановлених вимог Міністерства охорони 

здоров’я України. 

                                                                                                              Постійно 

3.6. Приділяти належну увагу медико-педагогічному контролю за навчально-

виховним процесом та розподілу учнів на групи здоров’я і групи по 

фізкультурі. 

                                                                                                              Постійно 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти райдержадміністрації Вітень З.В. 

 

 

Начальник відділу                                                                               В.Бондарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


