Інформація про стан організації харчування учнів у навчальних
закладах міста у 2010- 2011 навчальному році
Для кожної людини, незалежно від її віку, їжа життєва необхідність.
Ми їмо, щоб втамувати голод та набратися фізичних сил. Існує дуже багато
причин, які спонукають нас до вживання різноманітної їжі.
Однією з них є поповнення енерговитрат, які затрачає школяр під час
навчально-виховного процесу. Тому невід’ємною складовою у збереженні і
зміцненні здоров’я учнів є правильне харчування, яке містить достатню
кількість білків, жирів, вуглеводів та калорій.
Харчування організоване відповідно до Порядку організації харчування у
загальноосвітніх та оздоровчих закладах, постанови Кабінету Міністрів
України від 22.11.2004 №1596 „Про затвердження норм харчування ”,
спільного наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони
здоров’я від 15.08.2006 № 620/563 „Щодо невідкладних заходів у організації
харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх позашкільних навчальних
закладах” та наказів відділу освіти.
Гаряче харчування у гімназії імені С.Д. Скляренка, спеціалізованій
школі № 1,2, загальноосвітній школі № 3,5 організовує райспоживспілка, у
загальноосвітній школі № 6 - приватний підприємець Прокопенко Л.М.
Шкільні харчоблоки мають достатній рівень матеріально – технічного
забезпечення, достатню кількість столового посуду та кухонного інвентарю,
забезпечені проточною холодною та гарячою водою.
Продукти харчування та продовольча сировина надходять до
навчальних закладів із супровідними документами, які свідчать про їх
походження та якість (накладні, сертифікати відповідності).
У їдальнях навчальних закладів наявні затверджені графіки
постачання продуктів харчування та продовольчої сировини на харчоблоки.
Відповідно до діючих вимог ведуться журнали бракеражу сирої та готової
продукції. У журналі сирої продукції вказується кінцевий термін. Добові
проби лишаються щоденно.
У щоденному меню, затвердженому директором, відображено страви
для харчування школярів 1-4 класів, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування, учнів, які відвідують групу продовженого дня,
дієтичного харчування.
Особлива увага приділяється гарячому харчуванню учнів. У 2010 році
гарячим харчуванням охоплено 1890 (73% ) учнів, з них 1-4 класи 935(100%),
5-9 класи 760(58%), 10-11 класи 139(42%). З 1 вересня 2010 року
налагоджене безкоштовне гаряче харчування учнів початкових класів.
Отримують гарячі обіди безкоштовно діти-сироти та діти позбавлені
батьківського піклування.
З 01.012008 згідно рішення виконавчого комітету Золотоніської міської
ради від 13.12.2007 № 1099 вартість харчування становить для вікової групи
від 6 до 10 років - 4 грн.93 коп.; для вікової групи від 10 і старше 5грн.22коп.

У раціоні є молочні, м’ясні продукти, салати зі свіжих овочів,
натуральні соки. Досить широким є асортимент хлібобулочних виробів. На
кожну страву є вихід у грамах згідно вікових норм. Середня вартість
гарячого обіду за батьківські кошти для учнів становить 5,00грн. Для учнів,
які потребують дієтичного харчування, передбачені дієтичні страви.
Варто наголосити, що райспоживспілкою та приватним підприємцем
Прокопенко Л.М. урізноманітнюється продукція для харчування учнів, в
широкому асортименті соки, м’ясні вироби, молочні страви, продукти
харчування натурального походження.
Тому перед адміністраціями закладів, стоїть основне завдання –
зацікавити учнів асортиментом страв і продукції, проводити широку
роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів щодо необхідності гарячого
харчування. Досягнути високого результату в організації громадського
харчування учнів можливо за співпраці батьків, класного керівника,
адміністрації школи.

