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НАКАЗ 

 

14.01.2021№ 

смт Івано–Франкове 

 

Про дотримання санітарного регламенту 

для закладу загальної середньої освіти 

учасниками освітнього процесу 

 
Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», абзацу третього 

підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня 2015 року № 

267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90, 

наказу МОЗ України від 25.09.2020 року №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України  10 листопада 2020 року за №1111/35394 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти», статті 10 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», з метою дотримання медичних вимог безпеки (правил і норм) 

щодо освітнього середовища у закладі освіти: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Усім учасникам освітнього процесу відповідно до посадових повноважень та обов’язків 

суворо дотримуватись вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти», затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 року №2205, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України  10 листопада 2020 року за №1111/35394 (далі – Санітарний 

регламент). 

 

2.Усім працівникам закладу освіти, в тому числі працівникам їдальні (харчоблоку), буфету: 

2.1.Обов’язково проходитиперіодичні профілактичні медичні огляди відповідно до 

законодавства, результати проходження яких повинні бути внесеними до особистих 

медичних книжок (форма первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична 

книжка», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 

року № 150, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 

662/23194); 

2.2.Особисті медичні книжки передавати на зберігання до медичного працівника закладу 

освіти; 

2.3.Працівники, у тому числі працівники їдальні (харчоблоку), буфету які своєчасно не 

пройшли обов’язковий медичний огляд, а також ті, що не ознайомлені з Санітарним 

регламентом, до роботи не допускаються. 

 

3.Адміністрації закладу освіти порушити клопотання перед відділом освіти, культури, 

молоді та спорту Івано – Франківської селищної ради про: 
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3.1.Виділення коштів для облаштування на території закладу освіти (Навчальний корпус№1 

по вул. Івана Франка,1, Навчальний корпус №2 по вул. Львівській, 53) спортивного 

майданчика з твердим покриттям/штучним покриттям; майданчика для учнів 1-4-х класів з 

тіньовими навісами або альтанками, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що 

відповідає віковим особливостям учнів; 

3.2. Забезпечення своєчасного проведеннязаходів з дезінфекції, дезінсекції, дератизації, 

вивезення побутових відходів, у тому числі люмінесцентних ламп, знятих з обліку 

обладнання та меблів, належне утримання території, у  тому числі коронування дерев, 

очищення їх від пошкоджень, омели, видалення сухостійних дерев і чагарників і рослин, 

зазначених у пункті 3 розділу ІІ Санітарного регламенту; 

3.3.Організацію лабораторного контролю показників мікроклімату (не менше 6 вимірювань) 

та концентрації CO2, CO, в закладі освіти (не рідше двох разів на рік); 

3.4.Організацію лабораторного контролю рівня освітленості у закладі освіти не рідше двох 

разів на рік (не менше 4 точок у 3–5 приміщеннях), один з яких проводиться в листопаді чи 

грудні; 

3.5.Проведення вимірювань концентрації радону-222 у повітрі приміщень першого поверху 

будівель не рідше одного разу на рік. 

 

4.Цушко Г.І., заступнику директора з господарської роботи: 

4.1.Щотижнево здійснювати перевірку території закладу освіти на виявлення колючих дерев, 

кущів, рослин з отруйними властивостями відповідно до Переліку рослин, дерев, кущів з 

колючками, отруйними плодами, наведеним у додатку 1 до Санітарного регламенту, а також 

грибів; у разі виявлення вищеперелічених рослин, негайно знешкоджувати їх; 

Постійно 

4.2.Систематично здійснювати  благоустрій території закладу освіти: 

- Проводити своєчасне очищення від сухого листя й трави, косіння трави, обрізання гілок 

дерев та кущів, що затіняють вікна навчальних приміщень; 

-Очищення пішохідних доріжок, заїздів, майданчиків, дахів будівель від снігу та криги; 

- Не допускати спалювання або закопування сухого листя на території закладу освіти; 

- З метою попередження зсуву снігу або падіння бурульок, за відсутності дітей, інших 

учасників освітнього процесу та відвідувачів, з даху будівлі необхідно згрібати сніг та 

збивати бурульки, дотримуючись при цьому правил техніки безпеки. У разі неможливості 

термінової ліквідації загрози небезпечні місця огороджувати та вживати заходів щодо 

недопущення до них дітей, а також інших осіб (крім тих, що ліквідуватимуть відповідні 

загрози); 

- На території закладу освіти не допускати накопичення снігу та криги на пішохідних 

доріжках, заїздах, майданчиках.  

- Не допускати перебуванняна території закладу освіти бездомних тварин. 

4.3.Забезпечити очищення скребачок, решіток для очищення взуття від бруду перед входом у 

заклад освіти, по мірі забруднення, але не рідше одного разу на день; 

4.4. Не допускати проведення будь-яких видів ремонтних робіт у присутності учнів. 

4.5. Для зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів 

передбачити окреме приміщення, недоступне для учнів і сторонніх відвідувачів.  

4.6.Промаркувати інвентар. 

До 01.02.2021 

4.7.Для прибирання санітарних вузлів виділити окремий інвентар та засоби прибирання, які 

зберігати окремо. 

4.8. Забезпечити прибирання санітарних вузлів після кожної перерви і щоденно в кінці 

робочого дня з використанням дезінфекційних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог 

Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908. 

Постійно 

4.9.Забезпечити здійсненнярегулярного вологого прибирання приміщень з використанням 

мийних засобів та дезінфекційних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог Порядку 



державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908; 

Постійно 

4.9.1. Забезпечити щоденне вологе прибирання усіх приміщень та обладнання закладу освіти, 

у тому числі: підвіконня, підлога, опалювальні прилади (або захисні решітки), меблі, класні 

дошки. Вологе прибирання навчальних та навчально-виробничих приміщень проводити 

після закінчення останнього навчального заняття; спортивного залу – після кожного 

навчального заняття та після закінчення навчальних занять та занять секцій. 

4.10.Забезпечувати всі види провітрювання навчальних та службових приміщень. 

Постійно 

 

4.10.1. Навчальні приміщення провітрювати на перервах за відсутності дітей в приміщеннях; 

4.10.2. Тривалість провітрювання визначати погодними умовами за наведеною таблицею: 

 

Температура повітря вулиці 

в градусах Цельсія 

Тривалість провітрювання 

приміщень (хв.) 

Тривалість провітрювання 

приміщень (хв.) 

 на малих перервах На великих перервах 

Від +10 до +6 4 – 10 25 – 30 

Від +5 до 0 3 - 7 20 – 10 

Від 0 до -5 2 - 5 15 – 25 

Від -5 до -10 1 - 3 10 – 15 

Нижче - 10 1 – 1,5 5 - 10 

 

4.10.3. Забезпечити провітрювання рекреацій під час навчальних занять.  

4.10.4.До початку занять і після їх закінчення забезпечити наскрізне провітрювання 

навчальних приміщень. 

4.11.Забезпечити дотримання наступного теплового режиму в закладі освіти: 

- Температура повітря в класних кімнатах 17-20 °C; 

- в майстернях по обробці металу і дерева 16-18 °C; 

- в спортивному залі 15-17 °C; 

- в роздягальнях при спортивному залі 19-23 °C; 

- в актовому залі 17-20 °C; 

- в бібліотеці 16-18 °C; 

- в медичному кабінеті 21-23 °C; 

- в рекреаціях 16-18 °С; 

- у вестибюлі16-19 °C;  

-в санітарних вузлах 17-21 °C; 

- в душових не нижче 25 °C. 

4.12.Заборонити розміщувати на підвіконні навчальних приміщень рослини, які 

перешкоджають доступу прямого сонячного світла.  

4.13. Для забезпечення оптимального природного освітлення навчальних приміщень 

забезпечити миття вікон не менше 2-х разів протягом навчального року.  

 

5.Михайлишин О.З., Сташко В.В., Шаблінському І.М., Дацко – Онищак О.С., заступникам 

директора з навчально – виховної роботи: 

5.1. Структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, 

відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначати відповідно до статті 

10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

5.2.При організації освітнього процесу не призводити до перевантаження учнів та 

забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти; 

5.3.Суворо дотримуватись гігієнічних правил складання розкладу навчальних занять та 

розподілу навчального навантаження протягом тижня; 



5.4.При складанні розкладу занятьзабезпечувати послідовність проведення навчальних 

занять, не допускати встановлення тривалих перерв (більше ніж 30 хвилин) між навчальними 

заняттями. Початок навчального дня не повинен бути раніше 8:00 години; 

5.5. Упродовж навчальних занять, які поєднують у собі психічне, статичне, динамічне 

навантаження на окремі органи і системи і на весь організм в цілому, забезпечити 

проведення учителями з учнями вправ з рухової активності для зняття локального стомлення 

і вправ з рухової активності загального впливу (комплекси відповідних вправ наведено у 

додатку 3 до Санітарного регламенту); 

5.6.При складанні розкладу навчальних занять враховувати оптимальне співвідношення 

навчального навантаження протягом тижня, а також чергування протягом дня і тижня 

навчальних занять з навчальних предметів природничо-математичного, суспільно-

гуманітарного циклів із навчальними предметами художньо-естетичного, фізкультурно-

оздоровчого та технологічного циклів з урахуванням Гігієнічних правил складання розкладу 

навчальних занять, наведених у додатку 7 до Санітарного регламенту; 

5.7.Під час щонайменше однієї з перерв забезпечити організацію умов для харчування та 

активного відпочинку учнів, рекомендувати прогулянки на відкритому повітрі.  

5.8.У групі подовженого дня учнів початкової школи забезпечити організацію прогулянки на 

відкритому повітрі не менше ніж 1,5 години протягом дня (за умов зовнішньої температури 

повітря не нижче 10 °С). 

Сташко В.В.,  

заступник директора з навчально – виховної роботи 

5.9.Рекомендувати здобувачам освіти тривалість виконання завдань для самопідготовки 

учнів у позанавчальний час не більше 1 години у 3-5 класах та 1,5 години у 6-9 класах, 2 

години – у 10-11(12) класах. Учням 1-2 класів не рекомендувати обов’язкові завдання для 

самопідготовки у позанавчальний час; 

5.10.Займатися на спортивних майданчиках, у спортивній залі дозволяти тільки у 

спортивному одязі та взутті; 

5.11.Обов’язково розмістити наочну інформацію щодо дотримання в спортивній залі правил 

техніки безпеки та про режим його прибирання і провітрювання; 

5.12.Дозволяти використовувати для навчальних цілей спортивні споруди, розташовані 

поблизу закладу освіти (на відстані до 500 м); 

5.13. Сприяти формуванню гігієнічних знань, умінь і навичок учнів, засад здорового способу 

життя у рамках освітнього процесу відповідно до державних стандартів освіти, а також із 

залученням медичних працівників і батьків, інших законних представників учнів; 

Постійно 

 

6.Шаблінському І.М., заступнику директора з навчально – виховної роботи: 

6.1.Залучати учнів до самообслуговування власних робочих місць:тримати власне робоче 

місце в чистоті, прибирати за собою сміття; 

6.2.Залучати до поливу рослин та вологого прибирання, без використання миючих та 

дезінфікуючих засобів, поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та підлоги) учнів 5-

11(12) класів; 

6.2.Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю педагогічних та/або 

медичних працівників. Тривалість самообслуговування не повинна перевищувати 1 годину 

на тиждень. Учні не допускаються до виконання робіт, що небезпечні для їх життя та 

здоров’я, створюють загрозу зараження інфекційними хворобами.  

 

7.Бігун С., медичній сестрі: 

7.1. Здійснювати періодичні огляди на педикульоз відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 28 березня 1994 року № 38 «Про організацію та проведення 

заходів по боротьбі з педикульозом»: всі учні обов’язково оглядаються після канікул та у 

подальшому – вибірково, за епідемічними показаннями; 



7.2. У випадках виникнення в закладі освіти інфекційних захворювань, а також отруєнь 

негайно повідомляти адміністрацію закладу освіти та лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України відповідної території; 

7.3.Суворо контролювати проходження здобувачами освіти медичного огляду - учні 

підлягають медичним оглядам відповідно до Схеми періодичності обов’язкових медичних 

профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682 «Про удосконалення 

медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089; 

7.4.Контролювати дотримання санітарно-дезінфекційного режиму у закладі освіти у період 

карантину; 

7.5.Здійснювати щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до закладу освіти, 

умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, 

дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в їдальні (харчоблоці), буфеті, 

фактичним виконанням меню за меню-розкладом, що містять кількісні дані про рецептуру 

страв; 

 

8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор закладу освіти:                                 М.Ліскевич – Карпа 

 

 

   З наказом ознайомлено: 

 

О.Михайлишин 

 

В.Сташко 

 

І.Шаблінський 

 

О.Дацко – Онищак 

 

Г.Цушко 

 

 

 


