ПРО ДОТРИМАННЯ
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ
ПРАВИЛ І НОРМ
У ЗАКЛАДІ У 2 0 _ / _ Н. Р.
Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 з метою попередження перед
часної стомлюваності учнів, гіподинамії і зорового перевантаження
та дотримання чинного законодавства з питань санітарно-гігієнічних
правил і норм у закладі,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальними за дотриманням чинних санітарних
правил і норм:
• у приміщеннях навчального закладу завідувача господарства
• за організацію навчально-виховного процесу заступника дирек
тора з НВР
.
2. Забезпечити відповідність навчального навантаження учнів
їхнім віковим і морфофункцюнальним особливостям. Максимальна
допустима кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів:
• 1-го класу — 20 год;
• 2-го класу — 22 год;
• 3—4-х класів — 23 год;
• 5-го класу — 28 год;
• 6-го класу — 31 год;
• 7-го класу — 32 год;
• 8—11-х класів — 33 год.
(Відп.: адміністрація.)
• 3. Установити тривалість уроків:
• у 1-х класах — 35 хв;
• у 2—4-х класах — 40 хв;
• у 5—11-х класах — 45 хв.
(Відп.: адміністрація.)
4. У розкладі уроків ураховувати оптимальне співвідношення
навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чер
гування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного
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і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва
та фізичної культури (відповідно до додатку 6 до ДСанПіН 5.5.2.008-01).
(Відп.: заступник директора з НВР
.)
5. Спарені уроки для учнів 5—9-х класів допускати лише при про
веденні лабораторних і контрольних робіт, написанні творів, уроків
трудового навчання.
(Відп.: заступник директора з НВР
.)
6. Через кожні 15 хв уроку проводити фізкультхвилинки та гімнас
тику для очей (відповідно до додатка 7 ДСанПіН, де наведено методику
їх проведення).
(Відп.: вчителі-предметники.)
7. Під час перерв організувати перебування учнів на відкритому
повітрі і харчування.
(Відп.: класні керівники.)
8. У групах продовженого дня проводити прогулянку для школярів
тривалістю не менше ніж 1,5 год протягом дня.
(Відп.: вихователь ГПД.)
9. Організувати в групі продовженого дня рухливу діяльність на по
вітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри,
суспільно корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а по завершенні
самопідготовки — участь у заходах емоційно-розвивального характеру
(робота в гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів, вікторин
тощо).
(Відп.: вихователь ГПД).
10. При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу до
машніх завдань урахувати індивідуальні особливості учнів. У 1-му класі
домашні завдання не задаються. Витрати часу на домашні завдання
не повинні перевищувати:
• у 2-му класі — 45 хв;
• у 3-му класі — 1 год 10 хв;
• у 4-му класі — 1 год 30 хв;
• у 5—6-х класах — 2,5 год;
• у 7—9-х класах — 3 год;
• у 10—11-х класах — 4 год.
(Відп.: вчителі-предметники.)
11. Столи обідньої зали мити гарячою водою з кальцинованою содою
та милом, а після кожного прийому їжі протирати чистими вологими
ганчірками.
(Відп.: завідувач господарства.)
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12. Забезпечити, щоб перед вживанням їжі діти обов'язково мили
руки з милом і сушили їх паперовими рушниками.
(Відп.: класні керівники.)
13. Забезпечувати чистоту повітря в приміщеннях закладу регуляр
ністю вологого прибирання приміщень із використанням дезінфек
ційних та мийних засобів і використанням усіх видів провітрювання
(наскрізного, кутового, однобічного).
(Відп.: завідувачі кабінетів.)
14. Класні кімнати та кабінети провітрювати на перервах, а рекре
ації — під час уроків.
(Відп.: класні керівники, завідувач господарства.)
15. До початку занять і після їх закінчення здійснювати наскрізне
провітрювання навчальних приміщень. Тривалість наскрізного прові
трювання визначається погодними умовами відповідно до ДСанПіН
5.5.2.008-01, розділ «Повітряно-тепловий режим».
(Відп.: класні керівники, завідувач господарства.)
16. Меблі в кабінетах добирати відповідно до зросту дітей. За
боронити використання замість стільців лав і табуретів.
(відп.: завідувач господарства).
17. Учнів зі зниженою гостротою зору садити за першими партами.
(Відп.: класні керівники.)
18. Учнів зі зниженою гостротою слуху садити за першими й дру
гими партами крайніх рядів.
(Відп.: класні керівники.)
19. Учнів, які часто хворіють на застуду, ревматизм, ангіну садити
в третьому ряду парт (біля внутрішньої стіни).
(Відп.: класні керівники.)
20. Для профілактики порушень постави не менше від двох разів
на рік школярів пересаджувати з першого ряду в третій і навпаки
з дотриманням відповідності групи меблів їхньому зросту й слуху.
(Відп.: класні керівники.)
21. Шкільні меблі мають бути промарковані відповідно до норма
тивних вимог. У навчальному приміщенні меблі розставляти так, щоб
ближче до дошки розташовувалися парти менших розмірів, далі —
більших.
(Відп.: завідувач господарства.)
22. У разі використання в навчальному процесі аудіовізуальних
технічних засобів навчання (ТЗН) встановлюється певна тривалість
їх застосування, відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01:
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•
•
•
•

1—2-гі класи — 15—20 хв;
3—4-ті класи — 15—20 хв;
5—7-мі класи — 20—25 хв;
8—11-ті класи — 25—30 хв.

(Відп.: вчителі-предметники.)
23. При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна
тривалість занять безпосередньо з відеодисплейним терміналом і про
ведення профілактичних заходів має відповідати вимогам ДСанПіН.
Після занять із відеодисплейними терміналами необхідно проводити
гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці (до
даток 8, ДСанПіН).
(Відп.: вчителі 1-х класів.)
24. Підручники та навчальні посібники для 1-го класу рекоменду
ється зберігати в кабінеті.
(Відп.: класні керівники.)
25. Тривалість самообслуговування для учнів 2—4-х класів не повин
на перевищувати 1 год на тиждень, а для учнів 5—11-х класів — 2 год
на тиждень.
(Відп.: класні керівники.)
26. Допускається участь учнів чергових класів у накриванні обідніх
столів (за умови використання санітарного одягу). Перебування учнів
у виробничих приміщеннях харчоблоку забороняється.
(Відп.: заступник директора з ВР
.)
27. Не допускати учнів до виконання робіт, що небезпечні для їх
нього життя та здоров'я, створюють загрозу зараження інфекційними
хворобами.
(Відп.: класні керівники.)
28. Не допускати учнів до робіт зі значними фізичними наванта
женнями (максимальний вантаж визначено в пункті 8.4., ДСанПіН).
(Відп.: класні керівники.)
29. Усім працівникам закладу взяти до неухильного виконання
основні вимоги ДСанПіН 5.5.2.008-01.
(Відп.: педпрацівники.)
30. Відповідальним за дотриманням чинних санітарних правил
і норм та медичній сестрі постійно проводити навчання з працівни
ками закладу щодо неухильного виконання основних вимог ДСанПіН
5.5.2.008-01.
(Відп.: адміністрація.)
31. Ознайомити з наказом усіх працівників закладу під підпис.
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32. Відповідальним особам та медичній сестрі проводити щоденний
контроль за дотриманням санітарних правил і норм у приміщеннях
навчального закладу та в організації навчально-виховного процесу.
33. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор
З наказом ознайомлені:

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
РОБОТИ З ГІГІЄНІЧНОГО
НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
УЧНІВ ЗАКЛАДУ
У 2 0 _ / _ Н . РВідповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Державних санітарних гігієнічних правил і норм щодо устатку
вання, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу, з метою формування сприятливих тен
денцій до покращення стану здоров'я молодого поколшня та зменшення
впливу на нього різних соціальних чинників,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним за організацію роботи з гігієнічно
го навчання і виховання учнів закладу заступника директора з НВР
та медичну сестру
.
2. Підвищити якість та ефективність гігієнічного навчання й вихо
вання учнів, що проводиться у закладі, базувати його на індивідуальних
методах профілактичної роботи.
3. Визначити пріоритетні напрями гігієнічного навчання та ви
ховання учнів, формування здорового способу життя:
• здоров'я та здоровий спосіб життя;
• режим роботи дня, навчання, відпочинку;
• основи раціонального харчування;
• значення фізичної культури та загартування для збереження
здоров'я;
• особиста гігієна;
• профілактика інфекційних захворювань;
• гігієна суспільства та охорона навколишнього середовища;
• питання гігієни трудового навчання;
• запобігання травмам і надання першої медичної допомоги;
• гігієнічні аспекти статевого виховання;
• згубний вплив алкоголю, нікотину, наркотиків на здоров'я дітей
та підлітків.
4. Заступнику директора з ВР
:
4.1. Забезпечити в закладі пропагування здорового способу життя.
9

Санітарно-гігієнічні правила та н о р м и . . .
4.2. Сприяти вихованню в учнів негативного ставлення до шкідли
вих звичок, що впливають на здоров'я.
4.3. Створити оптимальний психологічний клімат для розвитку
кожної особистості.
4.4. Взяти під особистий контроль роботу класних керівників
щодо організації роботи з гігієнічного навчання і виховання учнів,
прививання їм норм та навичок здорового способу життя.
4.5. Забезпечити в закладі організацію санітарно-просвітницької
роботи з гігієнічного навчання і виховання.
4.6. Забезпечити проведення загальношкільних заходів (круглих
столів, бесід, свят здоров'я тощо) з питань гігієнічного навчання, норм
та навичок здорового способу життя.
4.7. Спланувати та організувати проведення в закладі таких заходів:
• Дні здоров'я — 1 раз на семестр;
• Міжнародний день відмови від паління — 12 листопада;
• Міжнародний день боротьби зі СНІДом — 1 грудня;
• Міжнародний день боротьби з туберкульозом — 21 листопада;
• Міжнародний день здоров'я — 7 квітня;
• Міжнародний день відмови від паління — 31 травня.
4.8. Залучити для роботи медичних працівників, громадські орга
нізації, провідних фахівців тощо.
5. Практичному психологу та соціальному педагогу
:
5.1. Забезпечити в закладі пропагування здорового способу життя.
5.2. Сприяти вихованню в учнів негативного ставлення до шкідли
вих звичок.
5.3. Вести облік учнів зі шкідливими звичками.
5.4. Організувати проведення індивідуальної роботи з учнями
зі шкідливими звичками.
5.5. Сприяти створенню оптимального психологічного клімату
для розвитку кожної особистості.
5.6. Надавати методичні рекомендації класним керівникам із питань
впливу алкоголю, нікотину, наркотиків на здоров'я людини, здорового
способу життя, його принципів та значення тощо.
6. Заступникам
директора
з
НВР
:
6.1. Забезпечити контроль за викладанням основ здоров'я та фізич
ної культури.
6.2. Сприяти створенню оптимального психологічного клімату
для розвитку кожної особистості.
6.3. Наставництвом та особистим прикладом виховувати в учнях
засади особистої та суспільної гігієни, здорового способу життя тощо.
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7. Класним керівникам:
7.1. Нести особисту відповідальність за організацію гігієнічного
навчання й виховання учнів, прививання їм норм та навичок здорового
способу життя.
7.2. Забезпечити комплексний і безперервний характер гігієнічного
навчання й виховання учнів, прививання їм норм та навичок здорового
способу життя.
7.3. Забезпечити організацію гігієнічного навчання та виховання
учнів за таким планом:
• здоровий спосіб життя, його принципи й значення;
• режим дня, навчання та відпочинку;
• основи раціонального харчування;
• значення фізичної культури та загартування для збереження
здоров'я;
• особиста гігієна, профілактика інфекційних захворювань;
• гігієна суспільства й охорона навколишнього середовища;
• питання гігієни трудового навчання;
• основні принципи особистої безпеки та профілактика травма
тизму;
• гігієнічні аспекти статевого виховання;
• згубний вплив алкоголю, нікотину, наркотиків на здоров'я дітей
і підлітків.
7.4. Сприяти проведенню загальношкільних заходів.
7.5. Залучити до співпраці медичних працівників, громадські орга
нізації, провідних фахівців тощо.
7.6. Забезпечити проведення просвітницької роботи.
7.7. Забезпечити пропагування здорового способу життя.
7.8. Наставництвом та особистим прикладом виховувати в учнях за
сади особистої й суспільної гігієни, негативне ставлення до шкідливих
звичок, здорового способу життя тощо.
7.9. Забезпечити розгляд питань гігієнічного навчання й вихован
ня учнів, прививання їм норм та навичок здорового способу життя
на батьківських зборах.
7.10. Забезпечити гігієнічне навчання й виховання учнів, прививання
їм норм та навичок здорового способу життя, яке повинно мати комп
лексний і безперервний характер, спонукати до активних і впевнених
дій у теперішньому та майбутньому, спрямованому на:
• покращення власного фізичного й психічного стану;
• відмови від поведінки, що шкодить власному здоров'ю та здоров'ю
оточення;
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• несприятливе ставлення до неправильної гігієнічної поведінки
інших людей та погіршення умов навколишнього середовища, що не
гативно впливають на здоров'я;
• активну участь у заходах для охорони здоров'я та у формуванні
середовища, що діє на покращення здоров'я, особливо в умовах праці
та побуті;
• адекватну поведінку в разі хвороби, особливо хронічної, спрямо
ваної на покращення здоров'я.
8. Учителям-предметникам:
8.1. Забезпечити пропагування здорового способу життя.
8.2. Сприяти вихованню в учнів негативного ставлення до шкідли
вих звичок.
8.3. Створювати оптимальний психологічний клімат для розвитку
кожної особистості.
8.4. Забезпечити проведення просвітницької роботи з гігієнічного
навчання і виховання, формування здорового способу життя.
8.5. Сприяти проведенню загальношкільних заходів.
8.6. Наставництвом та особистим прикладом виховувати в учнях за
сади особистої й суспільної гігієни, негативне ставлення до шкідливих
звичок, здорового способу життя тощо.
8.7. Використовувати міжпредметні зв'язки для формування здо
рового способу життя.
8.8. Забезпечити формування толерантного ставлення до хворих.
9. Медичній сестрі
:
9.1. Вести облік виконання заходів для гігієнічного навчання та ви
ховання.
9.2. Забезпечити пропагування здорового способу життя.
9.3. Спланувати проведення заходів з учнями для гігієнічного на
вчання й виховання.
9.4. Надавати методичні рекомендації класним керівникам з питань
гігієнічного навчання й виховання.
9.5. Взяти під особисту відповідальність роботу з педагогічним колек
тивом і технічним персоналом з питань гігієнічного навчання й виховання.
9.6. Забезпечити проведення профілактичної роботи в закладі.
10. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника дирек
тора з ВР
.
Директор
З наказом ознайомлені:
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