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№ 102

Про наслідки перевірки з організації харчування
в загальноосвітніх навчальних закладах району

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
№1591 «Про порядок організації харчування дітей у загальноосвітніх
навчальних закладах», наказу відділу освіти від 03.04.2014 № 76 «Про
здійснення контролю за станом організації харчування в загальноосвітніх
навчальних закладах району», згідно із планом роботи відділу освіти
Здолбунівської районної державної адміністрації та з метою вжиття
відповідних запобіжних заходів щодо недопущення порушень в організації
харчування учнів, харчових отруєнь, забезпечення стабільної епідемічної
ситуації відділом освіти районної державної адміністрації в період із
08.04.2014 по 07.05.2014 здійснювався контроль за організацією харчування в
усіх Здолбунівських загальноосвітніх навчальних закладах , у Мізоцькому
навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
ліцей», Ступнівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей»,
а також у Глинській,
Гільчанській, Копитківській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів та в
П’ятигірській,
Новомощаницькій,
Новосілківській,
Суємській
загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів.
Організовують харчування приватні підприємці (у міських закладах Цехместрук А.Р., Лукашук С.І., у сільські здійснюється постачання продуктів
харчування ТОВ «Нектар» в особі директора Цехместрук А.Р.) Підвіз
продуктів здійснюється підприємцями їхнім транспортом, на який видано
дозвіл Рівненським міжрайонним управлінням Головного управління
держсанепідемслужби.
У результаті перевірки встановлено, що у закладах не допускається
використання заборонених для дитячого вживання продуктів, що містять

синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти, кондитерські вироби з
кремом, чіпси та ін. Асортимент продукції в шкільних буфетах та примірне
двотижневе меню погоджено з Рівненським міжрайонним управлінням
Головного управління держсанепідемслужби і затверджені керівником
закладу. Щоденне меню в усіх закладах затверджено підписом та печаткою
директора. Уся продукція забезпечена документами, які гарантують її
безпеку та якість.
У закладах освіти видані накази про організацію харчування учнів, у
яких обов’язки щодо харчування покладені на відповідальних осіб, як
правило, на заступників директорів . Наказами по навчальних закладах
створені бракеражні комісії та комісії з контролю за харчуванням, видані
накази про безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових
категорій, наявні їх списки. Розроблені графіки харчування дітей на перервах
та графіки чергування вчителів у шкільній їдальні.
Комісії не завжди дієві. Робота бракеражних комісій зводиться до того,
що медична сестра або інший член бракеражної комісії вносить запис у
журнал бракеражу готової продукції про доброякісність страв та дозвіл їх на
видачу. Медичні сестри вносять записи страв, керуючись десятиденним
меню, і у випадку заміни страви у журналі не завжди фіксують цю заміну.
Щодня під час проведення бракеражу слід залишати добові проби кожної
страви раціону, що є показником якості роботи кухаря. Пробу відбирає кухар
у присутності медпрацівника або особи, відповідальної за організацію
харчування дітей, але не завжди це відповідає дійсності. На момент
проведення контролю проби не були виставлені у Ступнівському навчальновиховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний
ліцей», не було відібрано щоденні проби в Здолбунівській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 1, хоча харчування дітей уже проводилось. Це є
грубим порушенням та свідчить про те, що медичні сестри усунулись від
виконання своїх прямих обов’язків, а відповідальні особи не стежать за
організацією харчування. Безвідповідально ставляться до своїх обов’язків і
кухарі- не всі мають чистий охайний одяг, головні убори, підтримують
чистоту робочої зони на кухні, використовують для миття посуду заборонені
засоби (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1/
приміщення, де здійснюється навчання середньої та старшої ланок дітей /,
Здолбунівська гімназія ).
Працівниками шкільних їдалень пройдений медичний огляд, проте
журнал здоров’я у переважній більшості шкіл заповнюється формально,
медпрацівники на декілька днів ставлять свої підписи не перевіряючи при
цьому стан працівників кухні, а ті, в свою чергу, не ставлять відмітку про
власне
самопочуття:
Ступнівський
навчально-виховний
комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей», Здолбунівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, Здолбунівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3, Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 4.

Навчальні заклади освіти забезпечені кухонним обладнанням,
проводяться заходи із заміни застарілого устаткування на нове. Особливу
увагу в цьому напрямку потрібно звернути на Суємську загальноосвітню
школу І-ІІ ступенів, адже через застаріле обладнання, порушується
технологічний процес приготування деяких страв, що не припустимо ,
особливо у харчуванні дітей.
Крім проблем із харчуванням, на здоров’я школярів також
впливають кілька сумісних із харчуванням чинників. Наприклад,
необізнаність школярів із правилами дотримання особистої гігієни. До
необхідних навичок належить обов’язкове миття рук перед їжею, однак
більшість учителів не приділяють цьому уваги.
Виходячи з вищевикладеного,
НАКАЗУЮ:
1. Відділу освіти райдержадміністрації забезпечувати контроль за
організацією харчування в закладах освіти району.
Постійно
2. Керівникам закладів освіти району:
2.1.Проаналізувати виявлені перевіркою порушення стану організації
харчування, прийняти управлінські рішення та не допускати порушень у
майбутньому.
До 19.05.2014 та постійно
2.2. Взяти під особистий контроль роботу харчоблоків та організацію
харчування учнів.
Постійно
2.3. Усунути вищезазначені недоліки та інформувати відділ освіти
райдержадміністрації про виконання наказу до 24.05.2014.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.начальника відділу

А.Демедюк

