
 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
      НАКАЗ 

 
 11  квітня   2014 року                    м. Здолбунів                  № 84 
 
Про проведення  змагань санітарних постів  
загальноосвітніх шкіл району 
 
       Відповідно до Закону України № 1060-ХІІ від 23.05.1991 року “Про 
освіту”, Закону України “Про Товариство Червоного Хреста України” № 5,  
ст. 47 від 2003 року, Положення “Про проведення змагань санітарних постів 
загальноосвітніх шкіл району”, зареєстрованого Здолбунівським районним 
управлінням юстиції від 26.04.2011 №4/191, з метою поліпшення санітарно-
гігієнічної освіти школярів, збереження їх життя і здоров’я,  
наказую: 
     1. Провести 25 квітня 2014 року змагання санітарних постів 
загальноосвітніх шкіл району на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1. 
     2. Директору Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 
Себастіянській О.М. сприяти роботі суддівської колегії, проведенню змагань 
на території закладу, а також залучити до роботи суддівської колегії учителя 
фізкультури Довгомелю Р.М. (суддя на етапі «Стройова підготовка»).   
     3. Керівникам закладів освіти: 
     3.1. Забезпечити участь команд у змаганнях згідно з Положенням «Про 
проведення змагань санітарних постів загальноосвітніх шкіл району», що 
додається. 
     3.2. Підготовку команд, супровід дітей, а також відповідальність за життя і 
здоров’я дітей під час змагань доручити медичним працівникам навчальних 
закладів. 
     4. Методисту Здолбунівського районного методичного кабінету Грициній 
Є.Б. подати звіт про проведення змагання санітарних постів загальноосвітніх 
шкіл району до 05 травня 2014 року. 
     5. Витрати на проїзд і підготовку команд віднести за рахунок закладів, що 
відряджають. Харчування учасників змагань провести за рахунок районної 
організації Товариства Червоного Хреста України. 
     6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
В.о. начальника відділу                                                                А. Демедюк 

 
 



 
 
Проект наказу підготував: 
 
завідувач райметодкабінету                                                            Н. Глущук 
 
 
Погоджено: 
 
юрисконсульт                                                                                   І. Кухарчук 
 
 



ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення змагань санітарних постів 

 загальноосвітніх шкіл району 
І.   Загальні положення 
     Відповідно до Закону України № 1060-ХІІ від 23.05.1991 року «Про 
освіту», Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» № 5, 
ст. 47  від 2003 року, Положення «Про проведення змагань санітарних постів 
загальноосвітніх шкіл району», зареєстрованого Здолбунівським районним 
управлінням юстиції 26.04.2011 № 4/191, проводяться щорічні змагання 
санітарних постів загальноосвітніх шкіл району. 
ІІ.   Мета і завдання змагань 
2.1. Пропаганда здорового способу життя. 
2.2. Поліпшення санітарно-гігієнічної освіти школярів. 
2.3. Святкування Дня Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. 
ІІІ.   Проведення, учасники 
3.1. В змаганнях беруть участь збірні команди шкіл району.  
3.2. Склад команди: 4 чоловіки з числа учнів 8 класу (14 років). 
3.3. Обов’язкові документи: іменна заявка із зазначенням віку кожного 
учасника, завірена директором. 
ІV.   Час і місце проведення змагань 
     25 квітня 2014 року, спортивний майданчик Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. Початок о 10.00. 
V. Умови проведення змагань. 
Змагання проходитимуть по таких етапах: 
І-ий етап – стройова підготовка (форма, девіз, назва команди, 
марширування, виконання команд, здача рапорту головному судді);  
ІІ-ий етап - перевірка щоденників санпоста. Рапорт про шефську роботу. 
Оснащення санітарних постів (сумка медична, йод, зеленка, валідол, бинти – 
2 шт., термометр, тонометр, шина – 1 шт., джгут, блокнот, ручка, перекис 
водню, стерильні серветки, нашатир, вата); 
ІІІ-ій етап – надання першої медичної допомоги при травмах, нещасних 
випадках, раптових захворюваннях. Транспортування хворих і потерпілих. 
Непрямий масаж серця. Методика проведення штучного дихання. 
ІV -ий етап – догляд за хворими вдома; 
V-ий етап – особиста та громадська гігієна, інфекційні захворювання та міри 
їх профілактики; 
VІ-ий етап – лікарські рослини та їх застосування; 
VІІ-ий етап – історія Українського Червоного Хреста; 
VІІІ-ий етап – огляд санітарної преси (санбюлетень «Сьогодення очима 
дітей. Милосердя і гуманізм»). 

VI. Фінансування 
     Кошти на проведення та підготовку команд віднести за рахунок шкіл та їх 
спонсорів. Харчування учасників та нагородження переможців за рахунок 
районного Товариства Червоного Хреста. 


