
Селятинська сільська рада ТГ
Відділ освіти, культури, молоді та

спорту

с.Селятин
Путильський район
Чернівецька область

Селятинський заклад загальної
середньої  освіти  

І - І І І  ступенів  
імені  Олександра Зайця



В обідній залі – 90 місць

Охоплено гарячим харчуванням – 200 учнів 

(100%)

І семестр 2020/2021н.р.

За бюджетні кошти – 38 учнів (19%)

За власні кошти – 162 учні (81%)

ІІ семестр За бюджетні кошти – 36 учнів (18%)

За власні кошти – 152 учні (82%)



Затишний інтер’єр їдальні
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Кімната для відпочинку





Закуплено і завезено нове обладнання для кухні











Інформація про їдальню

Посадових місць – 90

Приміщення:  зал;  гарячий,  м'ясо-рибний,  овочевий  цехи;

загрузочна;  цех  миття  посуду,  кімната  відпочинку;

санвузол; складське приміщення.

Електроплита – 3 (2-х камфорні)

Холодильник – 2

Електродуховка – 1

Електром’ясорубка – 1

Овочерізка – 1

Поточна лінія включає охолоджуючий прилавок, стійку для

столових приборів, 2 марміти

Посуд: тарілки півпорційні – 150

тарілки закусочні – 102

чашки – 80

ложки – 105

вилки – 118

Всі столи та стелажі в приміщеннях виготовлені з харчової

нержавіючої сталі.



Харчування відіграє серйозну роль в питанні повноцінного розвитку

і  зростання  школярів.  Воно  не  тільки  сприяє  загальному  зміцненню

організму  дітей,  але  також  може  впливати  на  їхню  працездатність  і

успішність.  Достатня  кількість  поживних  речовин  і  правильна  культура

споживання  їжі  не  лише  вберігають  дитину  від  численних  хвороб,  а  й

роблять її бадьорішою і уважнішою. Раціональне харчування учнів будується

на  дотриманні  трьох  основних  принципів:  забезпечення  відповідності

енергетичної цінності раціону харчування енергозатратам організму;

задоволення фізіологічних потреб організму у визначеній кількості

енергії і співвідношенні у харчових речовинах;

дотримання  оптимального  режиму  харчування,  тобто  фізіологічно

обґрунтованого розподілу кількості споживаної їжі протягом дня.

Їжа  у  школі  має  бути  не  тільки  корисною,  але  й  смачною  і

різноманітною

Планування та організація харчування здійснюються відповідно до

Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про

місцеве  самоврядування  в  Україні”,  “Про  забезпечення  санітарного  та

епідемічного  благополуччя  населення”,  “Про  захист  населення  від

інфекційних хвороб”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та

якості  харчових  продуктів”,  “Про  інформацію  для  споживачів  щодо

харчових  продуктів”,  “Про  забезпечення  прав  і  свобод  внутрішньо

переміщених  осіб”,  “Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального

захисту”,  “Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім’ям”,

санітарного законодавства Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  п.3 ст. 56

Закону  України  «Про  освіту»,  пункту  3  статті  32  Закону  України  «Про

загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства»,

Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного

забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»,   Порядку  надання

послуг  з  харчування  дітей  у  дошкільних,  учнів  у  загальноосвітніх  та

професійно-технічних  навчальних  закладах,  операції  з  надання  яких



звільняються  від  обкладання  податком  на  додану  вартість,  затвердженого

постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  02.02.2011  №116,  Порядку

організації  харчування  дітей  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах,

затвердженого  спільним  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  та

Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329, Інструкції

з  організації  харчування  дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах,

затвердженої  спільним  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  та

Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 (із змінами

та  доповненнями)  спільного  наказу  МОН  України  та  МОЗ  України  від

15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування

дітей у дошкільних, загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладах»,

розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 21.11.2019

№ 1128-р «Про затвердження регіонального плану заходів «Дітям Буковини

– здорове харчування», постанови Головного державного санітарного лікаря

України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у

закладах освіти на період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної

хвороби  (COVID-19)»  наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Чернівецької

обласної  державної  адміністрації  від  22.08.2020  №246  «Про  організацію

харчування дітей у закладах дошкільної, загальної середньої та професійної

(професійно-технічної)  освіти  у  2020/2021  н.  р.»,  розпорядження  голови

Селятинської сільської ради від 09.12.2019 №146 «Про затвердження плану

заходів  «Дітям  громади  -  здорове  харчування  на  2020  -2022  роки»»,  від

28.08.2020 № 117-ОД «Про організацію роботи закладів освіти у 2020/2021

навчальному  році  на  період  карантину  у  зв’язку  з  поширенням

коронавірусної  хвороби  (COVID-19)»  та  з  метою  забезпечення  учнів

раціональним  харчуванням,  збереження  здоров'я  дітей,  запобігання

виникненню захворювань органів травлення,  на виконання розпорядження

Селятинської  сільської  ради  від  31.08.2020№120-ОД  «Про  організацію

харчування дітей у закладах освіти в 2020/2021н.р»

Продуктами харчування їдальню забезпечує приватний підприємець

Куриш Олена  Тимофіївна  .  Безкоштовно,  за  рахунок  коштів  з  додаткової



дотації,  у  І  семестрі  2020/2021  н.р.  харчувалися  учні  1-4  класів,  діти

учасників  АТО.  У  II  семестрі  2020/2021  н.р.  відповідно  до  рішення

виконкому Селятинської сільської ради від 17 січня 2021року №01/01 «Про

організацію харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних

закладах  Селятинської  об'єднаної  територіальної  громади  у  2021  році»  за

кошти додаткової дотації харчуються учні 1-4 класів пільгових категорій, а

саме: діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України

«Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям».  За  кошти

місцевого бюджету харчуються діти, батьки яких є учасниками ООС. Якість

харчування відповідає фізіологічним нормам, затвердженим Міністерством

освіти та Державною службою.

З метою покращення харчування в школі проводиться організаційна

робота щодо залучення дітей до харчування як на початку навчального року,

так  і  впродовж його.  На  початку  навчального  року видається  наказ  «Про

організацію харчування учнів»,  у якому визначено контингент учнів,  яких

звільнено  від  оплати  за  харчування,  особи,  відповідальні  за  організацію

харчування,  затверджуються  графіки  харчування,  призначаються  чергові

вчителі  по  їдальні,  створюється  бракеражна  комісія.  Двотижневе  меню

узгоджується із Держпродспоживслужбою в Путильському районі, постійно

ведеться  контроль  за  якістю  продуктів  та  готових  блюд  медичним

працівником та бракеражною комісією.  Також кухар Куриш О. Т.  освоює



систему  HACCP.  Виданий  наказ  про  створення  групи  HACCP.


