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Витяг з Державних санітарних правил і норм влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу
Галузь застосування
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I - II, I - III ступенів,
спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії, ліцеї, колегіуми, що проектуються,
будуються, реконструюються та ті, що існують, незалежно від тилу, форми власності і
підпорядкування.
Державні санітарні правила і норми підготовлені відповідно до Законів України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про загальну
середню освіту" з урахуванням сучасних наукових розробок і досліджень з регламентації
гігієнічних умов і режимів навчання при чинних формах організації навчально-виховного
процесу для всіх загальноосвітніх навчальних закладів для дітей і підлітків від 6 до 18
років.
Ці санітарні правила і норми призначені для керівників, учителів, вихователів і медичного
персоналу загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів управління освітою
і санітарно-епідеміологічної служби.
Посадові особи і громадяни України, які допустили порушення Державних санітарних
правил та норм, можуть бути притягнені до дисциплінарної, адміністративної та
кримінальної відповідальності у відповідності з чинним законодавством.
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4. ПРИРОДНЕ ТА ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ВИМОГИ ДО
ЗОРОВОЇ РОБОТИ УЧНІВ
4.1. Природне освітлення.
Усі навчальні приміщення загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати природне
освітлення. Незалежно від розміщення вікон (збоку, зверху) в навчальних приміщеннях
світло повинно падати на робочі місця зліва. Оптимальний рівень природного освітлення
забезпечується при верхньому і боковому освітленні приміщень. Забороняється
облаштовувати навчальні приміщення так, щоб світловий потік був спрямований
праворуч, спереду від учнів, крім майстерень з обробки металу, де повинен переважати
правосторонній або прямий світлорозподіл.
При стрічковому заскленні, а також орієнтації на південь-схід, південь-захід, захід
обов'язкове облаштування сонцезахисними засобами (штори із тканини з достатніми
світлопропускними можливостями - поплін, штапель, підйомно-поворотні жалюзі тощо).
При відсутності прямого попадання сонячного променя на робочі місця учнів штори
повинні знаходитись в міжвіконних простінках і не закривати вікна. Ламбрікени не
повинні сягати нижче верхньої частини віконної рами.
Природне освітлення повинно бути рівномірним і не створювати блиску.
Коефіцієнт природного освітлення (КПО) в навчальних приміщеннях повинен
дорівнювати 2,5 % на робочих місцях 3-го ряду парт (1 м від внутрішньої стіни). При
двобічному освітленні мінімальне значення КПО визначається на другому ряді парт.
Рівномірність освітлення на робочому місці (відношення мінімального рівня освітлення
до максимального) повинна складати не більше 0,3.
Достатність і рівномірність освітлення можна оцінити за світловим коефіцієнтом (СК)
(відношення загальної площі вікон до площі підлоги). Найбільш раціональна форма вікон
- прямокутна, висотою 2 - 2,5 м, при збереженні висоти підвіконника 0,8 м шириною 1,8 2,0 м, верхній край вікна повинен бути на відстані 0,15 - 0,3 м від стелі. Ширина
простінків між вікнами повинна бути не більшою 0,5 м, висота підвіконня - 0,8 м, СК 1:4 1:5. Для забезпечення оптимального природного освітлення слід передбачити: кут, під
яким видно небо з найбільш віддаленого робочого місця.
Колір поверхні стелі, стін, меблів повинен бути жовтим, зеленим або бежевим (матових
пастельних тонів). Стелю, верхні частини стін, віконні рами та двері слід фарбувати у
білий колір, коефіцієнт відбиття якого 0,8; в кабінетах технічних засобів навчання (ТЗН)
стіна, яка є фоном до екрану (телевізор, кінопроектор) повинна бути пофарбована в
жовтий або бежевий колір з коефіцієнтом відбиття 0,6; класна дошка повинна мати
матову поверхню, пофарбовану в темно-зелений, коричневий колір з коефіцієнтом
відбиття 0,1 - 0,2.
Всі полімерні матеріали, які використовуються при будівництві та реконструкції
загальноосвітніх навчальних закладів, а також оздоблення приміщень, настил підлоги,
повинні мати позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.
Оптимальне відношення яскравості є для: "зошит-парта" - 4:1, "класна дошка-зошит" - 1:5
- 1:6,5, "вікно-зошит" - 7:1, "класна дошка-вікно" - 1:12. Допустимими рекомендуються
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такі співвідношення яскравості для поверхні: "зошит-парта" - 2:1 - 3:1, "класна дошказошит" - 1:3, 1:8 - 1:10, "вікно-зошит" - 15:1 - 17:1, "класна дошка-вікно" - 1:5.
4.2. Штучне освітлення.
В Україні із вересня до травня необхідно підвищувати рівень освітлення навчальних
приміщень за допомогою штучного освітлення. Для освітлення третього ряду парт слід у
навчальних приміщеннях передбачати окреме включення другого від вікон ряду
електроламп.
Рівень штучного освітлення і електротехнічне устаткування навчальних приміщень,
освітлення території школи повинні відповідати СНІП П-4-79, ДБН В.2.2-3-97 (Додаток
3).
Штучне освітлення приміщень шкіл може бути забезпечено люмінісцентними лампами та
лампами розжарювання з відповідною арматурою, яка повинна давати розсіяне світло,
бути безпечною та надійною. Рівень штучного освітлення навчальних приміщень шкіл
при використанні ламп розжарювання 150 лк і 300 лк при лампах люмінісцентних. В
кабінетах креслення, майстернях рівень штучного освітлення повинен бути відповідно
200 - 400 лк, 300 - 500 лк. У всіх приміщеннях школи слід передбачати систему
загального освітлення.
Люмінісцентні світильники повинні давати розсіяне світло, а для ламп розжарювання повністю відбите світлорозповсюдження.
При штучному освітленні навчальних приміщень слід надавати перевагу люмінісцентним
лампам (ЛТБ та інші), що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної
експертизи.
Із люмінісцентних світильників для навчальних приміщень можна використовувати серії
ЛСО-02 (підвісний світильник розсіяного світла) і ЛПО-23 (стелевий для громадських
приміщень). Для освітлення класних дошок слід використовувати люмінісцентні
світильники серії ЛПО-12 несиметричного розподілу світла з люмінісцентними лампами
40 Вт і 80 Вт. Рекомендується використовувати, зокрема, штучні випромінювачі з 3500° К
незалежно від принципу генерування видимої радіації. У класних приміщеннях можуть
використовуватися люмінісцентні лампи типу ЛН.
Для ламп розжарювання найбільш раціональні світильники переважно відбитого
світлорозподілу.
У навчальних приміщеннях світильники слід розміщувати в 2 ряди паралельно до лінії
вікон на відстані 1,5 м від зовнішньої і внутрішньої стін, 1,2 м - від класної дошки, 1,6 м від задньої стіни. Відстань між рядами світильників повинна бути 2,5 - 2,65 м.
Питома потужність люмінісцентного освітлення повинна бути 24 - 28 Вт/м2, при лампах
розжарювання - 48 Вт/м2.
При освітленні приміщення люмінісцентними лампами повинно бути передбачено
додаткове освітлення класної дошки спеціальними лампами із світильниками
несиметричного світлорозповсюдження; при освітленні лампами розжарювання додаткові лампи.
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У приміщеннях для трудового навчання встановлюються пилевологозахисні світильники
ПВЛ - 2 х 40, ЛСО - 8, ЛВВО - 1. При збільшенні глибини навчальних приміщень
необхідно використовувати комбіноване освітлення (штучне і природне). Рівень
комбінованого освітлення на робочих місцях повинен складати 600 лк з перевагою
природного освітлення. Раціональне співвідношення між світловими потоками від вікна і
штучного освітлення повинно бути 2:1.
У навчальних майстернях, крім загального освітлення, слід передбачити місцеве біля
верстатів та станків. У майстернях з обробки дерева і металу з метою дотримання правил
техніки безпеки, профілактики травм слід передбачати подвійне включення
електрообладнання в електромережу.
Оптимальний рівень штучного освітлення спортивного залу складає 400 лк на рівні
підлоги. Освітлювальна арматура, вікна та опалювальні прилади у спортивному залі
повинні бути закриті металевими сітками.
Світильники миються не рідше 1 разу на три місяці, вікна - 1 раз у півріччя.
5. ПОВІТРЯНО-ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ
5.1. Чистота повітря в приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів забезпечується:
-

відповідністю кількості дітей до нормованої наповнюваності;

-

регулярністю вологого прибирання приміщень з використанням дезинфікуючих та
миючих засобів;

- використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).
5.2. Класні кімнати та кабінети провітрюють на перервах, а рекреації - під час уроків.
Співвідношення площі фрамуг і кватирок до площі підлоги навчального приміщення
повинна бути не менше 1/50. Фрамугами і кватирками слід користуватися протягом
всього року.
До початку занять і після їх закінчення необхідно здійснювати наскрізне провітрювання
навчальних приміщень. Тривалість наскрізного провітрювання визначається погодними
умовами згідно з таблицею 1.
Таблиця 1.

У теплі дні доцільно проводити заняття при відкритих фрамугах та кватирках.
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5.4. При проведенні гігієнічної оцінки повітряно-теплового режиму у приміщеннях слід
враховувати: площу приміщення на 1 учня, об'єм, коефіцієнт аерації, тривалість
провітрювання приміщень, систему вентиляції, режим її роботи і технічне
обслуговування, режим прибирання приміщень, заходи щодо запобігання заносу пилу в
будівлі школи.
5.5. При лабораторних дослідженнях необхідно: проводити вимірювання температури
повітря у приміщеннях (з урахуванням зовнішньої), відносної вологості, швидкості руху
повітря, радіаційної температури, концентрації CO2, CO, формальдегіду та інших
хімічних речовин (відповідно до будівельних матеріалів, які використані). Також
необхідно визначати вміст пилу і бактеріальне забруднення. Лабораторні дослідження та
інструментальні виміри проводити у динаміці учбового дня, а саме - перед першим
уроком і в кінці останнього уроку.
ДСанПіН 5.5.2.008-01 Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу. Державні санітарні правила і норми У
приміщеннях шкіл відносна вологість повітря має бути 40 - 60 %; температура повітря в
класах і кабінетах 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 медичних кабінетах 21 - 23° C, в рекреаціях 16 18° C, в спальних приміщеннях 18 - 20° C; в умивальних 20 - 23° C; у вестибюлі,
гардеробі 16 - 19° C; в туалетах 17 - 21° C; в душових не нижче 25° C.
Концентрація формальдегіду в приміщеннях шкіл не повинна перевищувати 0,01 мг/м3.
Концентрація радону в приміщеннях нових будинків шкіл не повинна перевищувати 100
Бк/м3, для існуючих будинків - 200 Бк/м3.
5.6. При наявності люфт-клозету необхідно:
- забезпечити достатню тягу через вигріб.
Забороняється улаштування додаткової витяжної вентиляції через вигріб, а також
виливати у вигріб воду з умивальників і після прибирання приміщень.
6. ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА ОПАЛЕННЯ
6.1. Критеріями нормування повітряного обміну приміщень шкільних будівель слід
приймати динаміку температури, відносної вологості повітря, рівня його бактеріального
забруднення, кількості пилу, концентрацію CO2, константу зникнення від'ємних іонів.
6.2. У навчальних приміщеннях необхідно організовувати широку аерацію та повітряний
обмін через системи вентиляційних каналів.
6.3. При проектуванні у шкільній будівлі припливно-витяжної системи від актового залу,
спортивних приміщень, майстерень, харчоблоку тощо слід передбачати автоматичне
управління системами безпосередньо у приміщеннях, для забезпечення у робочий час
розрахункових рівнів температури і відносної вологості повітря.
У позаурочний час в приміщенні повинна підтримуватись температура не нижче 15° C.
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Температура опалювального приладу у робочий час повинна бути не вищою 40° C.
Рециркуляція повітря у системах повітряного опалювання навчальних приміщень не
допускається.
Повітрообмін в шкільних їдальнях повинен розраховуватись на поглинання
теплонадлишків, які виділяються технологічним обладнанням кухні.
Забороняється застосування в навчальних закладах азбестоцементних повітропроводів.
6.6. Використання парових котлів для опалення шкільних будівель забороняється.
6.7. Опалювальні прилади (радіатори) в навчальних приміщеннях слід закривати легкою
дерев'яною або металевою решіткою. Не допускається використання дерев'яностружкових та дерев'яно-волокнистих плит. При розміщенні опалювальних приладів у
стінах, підлозі температура стін повинні бути 33 - 38° C, підлоги - 18,5 - 28° C, підвіконня
- 40 - 45° C, стелі - 29 - 32° C при температурі повітря у приміщенні 21° C і вище.
Найбільш раціональне розміщення опалювальних приладів у стелі та підлозі.
6.8. Пічне опалення допускається тільки в одноповерхових приміщеннях шкіл з малою
кількістю учнів (у сільській місцевості), яке повинно бути обладнане в коридорі.
Забороняється встановлювати залізні печі.
Щоб не забруднювати повітря приміщень окисом вуглецю, пічні труби закриваються не
раніше повного згорання палива і не пізніше, як за дві години до приходу учнів.
7. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ
7.1. Всі школи повинні забезпечуватися доброякісною питною водою у відповідності із
ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарськопитного водопостачання" N 136/1940 від 15.04.97 р.
7.2. Будівлі шкіл повинні бути обладнані системами господарсько-питного,
протипожежного і гарячого водопостачання, каналізацією.
7.3. Водопостачання та каналізація в школах повинні бути централізованими.
У випадках відсутності в населеному пункті централізованої системи водопостачання і
каналізації організація водопостачання та відведення стоків має бути погоджена з
територіальними санепідстанціями. Для шкіл у місцевості, де відсутня каналізаційна
система передбачаються теплі туалети, прохід до яких з будівлі школи здійснюється через
подвійний тамбур.
Для 4-го кліматичного району, а також у сільській місцевості допускається
організовувати туалети вигрібного типу окремо від будівлі закладу. Вигрібна яма та
сміттєзбірник не повинні заповнюватись більше ніж на 2/3 його об'єму. Після їх
випорожнення необхідно здійснювати їх дезинфекцію зрошуванням 10 % розчином
хлорного вапна, 5 % розчином нейтрального гіпохлориту кальцію.
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З метою попередження розмноження мух та знищення їх у фазі розвитку, 1 раз на 5 - 10
днів вигрібні ями обробляються одним із засобів, запропонованих методичними
вказівками по боротьбі з мухами.
7.4. Підведення холодної та гарячої води повинно бути забезпечене у: класні кімнати,
кабінети, майстерні, лабораторії, приміщення для продовженого дня, роздягальні при
спортивному залі, приміщення для гурткової роботи, харчоблок, до умивальників в
туалетах, кабіни для гігієни жінок, кімнату для техперсоналу, вчительську, кабінет
директора, медичний блок, кінопроекційну, фотолабораторію, кабінет військової
підготовки, спальні корпуси.
В їдальнях, буфетах та роздаткових кімнатах необхідно передбачити встановлення
електрокип'ятильників для нагрівання води (на випадок тимчасового відключення
централізованого, гарячого водопостачання).
Температура гарячої води, яка подається у змішувачі, не повинна перевищувати 60° C.
До питних фонтанчиків, умивальників у туалетних приміщеннях і зливних бачків повинна
підводитися лише холодна вода. Питні фонтанчики слід розміщувати в обідньому залі та
на території навчального закладу із розрахунку 1 на 100 учнів.
7.5. У всіх навчальних приміщеннях, учительській, медичних приміщеннях, приміщеннях
техперсоналу, обідньому залі встановлюються умивальники.
8. ОБЛАДНАННЯ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
8.1. Обладнання шкільних приміщень повинно відповідати санітарно-гігієнічним
вимогам, сприяти забезпеченню педагогічного процесу та проведенню позакласної
навчально-виховної роботи.
8.2. Навчальні класи і кабінети обладнуються меблями згідно з діючими нормативними
документами.
Меблі слід добирати відповідно до зросту дітей. Заборонено використання замість
стільців, лав і табуретів.
Для учнів не допустима поза, при якій відстань від поверхні парти до очей менша 30 см.
Фізіологічною є поза, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює
145°.
Для забезпечення учнів меблями, у відповідності з довжиною тіла, необхідно мати б їх
розмірів. Різниця між ростовими групами становить - 15 см. У кожному класі (кабінеті)
слід передбачати 2 - 3 розміри меблів з перевагою одного із них. Суттєву перевагу в
сучасних умовах мають трансформуючі меблі. Правильне розміщення дітей за шкільними
партами (столами) може бути за умови, коли в одному приміщенні навчаються діти з
різницею у віці не більше як два роки.
Розміщувати меблі у класній кімнаті прямокутної конфігурації слід так, щоб відстань
була:
- між зовнішньою стіною і першим рядом парт 0,6-0,7 м (в будівлях із цегли
допускаються 0,5 м);
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- між рядами двомісних парт (столів) - не менше 0,6 м;
- між III рядом парт (столів) і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, не
менше 0,7 м;
- між передньою партою (столом) і демонстраційним столом не менше 0,8 м;
- від передньої стіни з класною дошкою до передніх столів не менше 2,4-2,6 м;
- від задніх столів до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня - не менше
1,0 м);
- від задніх столів до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни - не менше 0,8 м;
- від демонстраційного столу до класної дошки - не менше 1,0 м;
- між столом викладача і переднім столом учнів - не менше 0,5 м;
- найбільша відстань останнього місця від класної дошки - 9 м;
- висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7-0,8 м, 2-4 класів
- 0,75-0,8 м, 5-12-0,8-0,9 м.
Учні з пониженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду
(від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими і
другими партами крайніх рядів. Учні, які часто хворіють простудними захворюваннями,
ревматизмом, ангінами, розміщуються у третьому ряду парт (біля внутрішньої стіни).
Для профілактики порушень постави не менше 2-х разів на рік школярів пересаджують з
першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту та з
урахуванням гостроти зору і слуху.
Колір фарби для фарбування кришки парт - зелена гама і натурального дерева пастельних
тонів, фарба повинна бути матовою.
Навчальні кабінети для учнів середніх і старших класів повинні забезпечуватись однодвомісними столами і стільцями.
Максимальна маса вантажу для підняття школярами: 11-12 років до 4 кг, 13-14 років
- до 5 кг, 15 років: хлопчики - 12 кг, дівчатка - 6,0 кг, 16 років відповідно 14 і 7 кг, 17
років - 16,0 і 8,0 кг.
9. Організація навчально-виховного процесу
9.1 Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Тривалість навчального року для учнів початкової школи не може бути меншою 175
робочих днів, а в загальноосвітніх навчальних закладах II-III ступеня - 190 робочих днів.
Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами тощо) та тривалість
навчального тижня визначається загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до
рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові і весняні загальним обсягом не
менше 30 днів.

9.2. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визначається ним на основі
нормативно-правових актів та за погодженням з територіальними установами державної
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санітарно-епідеміологічної служби.
Допустима сумарна кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів
Клас 5-денний навчальний тиждень 6-денний навчальний тиждень
33,0 академічних годин
36,0 академічних годин
10
33,0 академічних годин
36,0 академічних годин
11
9.3. Введення 5-ти або 6-денного робочого тижня для учнів усіх типів загальноосвітніх
навчальних закладів здійснюється при додержанні відповідного гранично допустимого
навантаження та за умови роботи закладу не більше ніж у дві зміни.
9.4. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах 35 хвилин, у других - четвертих - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна
тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління
освітою та установою державної санітарно-епідеміологічної служби.
9.5. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження
протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничоматематичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання
та основ здоров'я і фізичної культури.
Для учнів 5-9-х класів спарені уроки допускаються при проведенні лабораторних і контрольних робіт,
написанні творів, уроків трудового навчання. У 10-12-х класах допускається проведення

спарених уроків з основних і профільних дисциплін (предметів).
9.6. При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової
працездатності учнів протягом дня та тижня (Додаток 6).
Робочий тиждень передбачає для учнів першого класу протягом навчального року додатковий
розвантажувальний день - четвер, у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного
розумового напруження (математика, мови).

9.7. Тривалість перерв між уроками для учнів першого класу повинна бути не меншою 15 хвилин,
для всіх інших класів - 10 хвилин; великої перерви (після 2-го уроку) - 30 хв. Замість
однієї великої перерви можна після 2-го і 3-го уроків влаштовувати 20-хвилинні перерви.
Під час перерв необхідно організовувати перебування учнів на відкритому повітрі і
харчування.
9.8. Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів
на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через кожні 15 хвилин
уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей. Методику їх проведення
наведено у Додатку 7.
9.9. При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань слід
враховувати індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги. У 1-му класі домашні
завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не
перевищували у 2-му класі 45 хв.; у 3 класі - 1 години 10 хв.; 4 класі - 1 год. 30 хв.; у 5-6-му класах - 2,5
години; у 7-9 класах - 3 години; у 10-12 класах - 4 години. У 2-4 класах домашні завдання не
рекомендується задавати на вихідні і святкові дні.

9.10. Початок занять у загальноосвітніх навчальних закладах повинен бути не раніше 8
години.
При двозмінному режимі навчання початок занять у другу зміну організовується не пізніше 14 години,
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закінчення - не пізніше 19-20 год.
Учні 1-2 класів, випускних та класів компенсуючого навчання навчаються лише у першу зміну.
Учні 3-5 класів можуть навчатися у першу зміну або у підзміну з початком занять не пізніше 12 години.
Починати заняття як в першу, так і другу зміну слід в один і той самий час протягом навчального року.
Навчання у загальноосвітніх навчальних закладах нового типу організовується в одну (першу) зміну.

9.11. До 1-го класу приймаються діти, як правило, з 6 років. Прийом дітей здійснюється за бажанням
(заявою) батьків та медичною довідкою про стан здоров'я дитини встановленого зразка.
Навчання учнів першого класу залежно від місцевих умов може проводитися у загальноосвітньому
навчальному закладі, навчально-виховному об'єднанні (комплексі) або на базі дошкільного навчального
закладу.
Незалежно від місця організації навчання учнів першого класу встановлюються такі режими перебування
дітей:
- на час навчання;
- протягом дня, що передбачає час навчання, перебування в групі продовженого дня.
Питання організації навчання учнів-першокласників вирішується місцевими органами управління освітою
та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

9.12. Наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів (з урахуванням площі на
одного учня не менше 2,0 кв. м).
9.13. Формування класів у школах з малою кількістю учнів здійснюється відповідно до умов роботи та
фінансових можливостей конкретної школи і залежить від кількості учнів та наявності учителів.
У школах з малою кількістю учнів економічно і педагогічно доцільно створювати з'єднані класи (класикомплекти) у складі двох класів (кількість учнів у з'єднаному класі не повинна перевищувати 25 учнів), а у
виняткових випадках - трьох класів у кількості, що не перевищує 15 учнів.
Оптимальним є об'єднання у такому класі учнів 1-х та 3-х класів, 2-х та 3-х класів, 2-х та 4-х класів. При
цьому доцільно запроваджувати такий розклад (графік) навчальних занять, який би дозволив частину
уроків проводити окремо з кожним класом. Особливо це необхідно для учнів першого класу.

9.14. При використанні у навчальному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах
аудіовізуальних технічних засобів навчання (ТЗН) встановлюється така тривалість їх
застосування
Тривалість безперервного застосування на уроках різних технічних засобів навчання
Класи Кінофільми Телепередачі
8 – 12 25-30 хвилин 25-30 хвилин
Кількість уроків із застосуванням ТЗН протягом тижня не повинна бути більшою 3-4 - для
учнів початкової школи, 4-6 - для старшокласників.
9.15. При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять
безпосередньо з відеодисплейним терміналом і проведення профілактичних заходів
повинні відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання кабінетів
комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних
комп'ютерах». Після занять з відеодисплейними терміналами необхідно проводити
гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці (Додаток 8).
9.19. Підручники та навчальні посібники учнів першого класу рекомендується зберігати у класі.
Дозволяється використовувати підручники та навчально-дидактичні посібники для учнів
1-12 класів, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та дозвіл
Міністерства охорони здоров'я України.
Найкращим поєднанням видів діяльності дітей у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі
до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри, суспільно корисна праця на
пришкільній ділянці тощо), а по завершенні самопідготовки - участь у заходах емоційно-розвиваючого
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характеру (робота в гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів самодіяльності, вікторин тощо).

Учні зараховуються до групи продовженого дня за згодою (заявою) батьків або осіб, які їх
замінюють. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати
дітей у зручний для батьків час.
9.20. При зниженні температури повітря до мінус 20 град. C при швидкості руху повітря більше 5
м/с і при підвищенні вологості вище 80% для учнів початкових класів та при t град. мінус 24 град. C для учнів 5-12 класів, а також при надзвичайних ситуаціях органи місцевої виконавчої
влади приймають рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.
При виникненні інфекційних захворювань навчальні заняття призупиняються органами
місцевої виконавчої влади за погодженням з територіальними установами державної
санітарно-епідеміологічної служби.
10. Організація харчування
Важливим елементом організації раціонального харчування учнів є правильний розподіл об'єму денного
споживання їжі між окремими її прийомами.
Кількість прийомів їжі та її енергетична цінність встановлюється в залежності від віку, стану здоров'я
дитини, рівня енерговитрат, типу навчального закладу.
Учні першого класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, за бажанням батьків, або
осіб, які їх замінюють, отримують харчування відповідно до режиму дня закладу.
У загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 1-12 класів повинно бути організовано одноразове
харчування (сніданок). За бажанням батьків учням можуть надаватися гарячі обіди.
Для дітей початкових класів в умовах продовженого дня в школах рекомендується триразове харчування
(сніданок, обід та підвечірок). При цьому підвечірок складає 10% добової калорійності раціону. Учні 5-9
класів, які відвідують групи продовженого дня, повинні забезпечуватися по місцю навчання дворазовим
гарячим харчуванням (сніданок та обід), а при тривалому перебуванні в школі - і підвечірком.
Протягом дня учень повинен дотримуватися такого режиму харчування: при навчанні в першу зміну сніданок вдома, другий сніданок в школі для учнів 1-5 класів - після другого уроку, для учнів 6-12 класів після третього уроку.
Для учнів 1-5 класів обід слід організовувати о 13-14 годині, а для учнів 6-12 класів - о 14-15 годині.
При харчоблоці повинні бути списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку і потребують
дієтичного харчування.
Асортимент продукції у шкільних буфетах погоджується з Головним санепідуправлінням Міністерства
охорони здоров'я України (Додаток 9). Включення до цього асортименту нових продуктів та страв
проводиться тільки за умови отримання позитивного гігієнічного висновку МОЗ України. Вся продукція
повинна бути забезпечена документами, які гарантують її безпеку та доброякісність.
Для миття столового посуду ручним способом використовується 4-5 ванн (3 - для обробки столових
приборів і тарілок, 2 - стаканів). Стакани миються (знежирюються) один раз в окремій ванні. Тарілки,
ложки та виделки - знежирюються двічі. Миючий засіб використовується у першій ванні із розрахунку
100% згідно з інструкцією до нього, у другій ванні - 50%.
Полоскання посуду здійснюється у загальній або окремих ваннах, під проточною водою.
Помиті ложки та виделки підлягають обов'язковому прожарюванню у духових шафах.
Під час карантину з приводу кишкових інфекцій посуд карантинних класів миється в окремому
промаркованому посуді та знезаражується шляхом кип'ятіння.
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Перспективні двотижневі меню для учнів загальноосвітніх навчальних закладів підлягають обов'язковому
погодженню з установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
При організації харчування учнів слід керуватися вимогами санітарного законодавства, які ставляться до
організації раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та громадського
харчування.
Щоденний контроль за організацією і якістю харчування покладається на засновників (власників),
керівників навчальних закладів, медичний персонал; нагляд (не рідше 2 разів протягом навчального року
та за епідпоказаннями) - на установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

11. Організація медичного обслуговування
11.1. Загальноосвітні навчальні заклади повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами середніх
медичних працівників, лікарів-педіатрів, психологів.
11.2. У випадку відсутності у штатах медичного працівника керівництво загальноосвітнього навчального
закладу укладає угоду з районною поліклінікою (дитячою та дорослою) про медичне обслуговування
учнів.
1.13. Учні загальноосвітніх навчальних закладів підлягають медичним оглядам. Схема їх проведення
наведена у Додатку 10.
11.4. Всі працівники шкіл, в тому числі працівники харчоблоку, повинні проходити обов'язкові медичні
огляди у відповідності з діючим законодавством та мати особисті медичні книжки єдиного зразка.
Персонал їдалень (роздаткових, буфетів) повинен бути забезпечений санітарним і спеціальним оглядом та
необхідними умовами для додержання правил особистої гігієни. До санітарного одягу відносяться халати,
фартухи, хустки, ковпаки, до спеціального - халати темного кольору, рукавички гумові, гумове взуття.
Особисті медичні книжки повинні зберігатися у медичного працівника або у особи, яка закріплена
наказом керівника (директора) загальноосвітнього навчального закладу як відповідальна за їх зберігання.
11.5. Учням з порушеннями у стані здоров'я необхідно створювати умови для комплексного оздоровлення.
11.6. У випадках виникнення в загальноосвітньому навчальному закладі інфекційних захворювань, а
також отруєнь керівник закладу повинен негайно повідомити територіальну установу державної
санепідслужби для визначення комплексу санітарно-протиепідемічних заходів. Керівники
загальноосвітнього навчального закладу повинні укладати договори з відділами профілактичної
дезинфекції щодо проведення дезинфекції, дезинсекції та дератизації.
Персоналу забороняється використовувати дезинфекційні засоби для проведення дезинсекції і дератизації
загальноосвітнього навчального закладу. Санітарно-дезинфекційний режим у загальноосвітніх навчальних
закладах у період карантину наведено у Додатку 11.
На території загальноосвітнього навчального закладу не повинно бути бездомних тварин.
11.7. Періодичні огляди на педикульоз здійснюються медперсоналом із залученням вчителів згідно з
наказом МОЗ України від 28.03.94 р. N 38 "Про організацію та проведення заходів по боротьбі з
педикульозом". Всі учні обов'язково оглядаються після канікул та у подальшому - за епідпоказаннями,
вибірково.
11.8. Результати поглиблених медичних оглядів та проведення комплексу оздоровчих заходів в умовах
загальноосвітнього навчального закладу повинні розглядатись на педагогічних радах двічі на рік.
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12. Санітарно-гігієнічна освіта учнів, формування здорового способу життя,
самообслуговування

Одним із основних аспектів формування здорової особистості дитини шкільного
віку є гігієнічне навчання і виховання.
Система гігієнічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл включає наступні
елементи:
- знайомство з основними гігієнічними вимогами та формування гігієнічних
навичок відповідно до шкільної програми та в процесі позакласної роботи;
- гігієнічне виховання в сім'ї;
- формування в учнів необхідності розуміння щодо здійснення посильних для них
заходів по збереженню власного здоров'я;
- контроль гігієнічних знань, навичок, умінь.
У гігієнічному вихованні слід виділити такі основні напрями роботи:
- оздоровче значення рухової активності, фізичної культури та загартовування;
- раціональний режим дня;
- гігієна розумової роботи школярів;
- гігієна трудового навчання;
- громадська і особиста гігієна;
- гігієна харчування;
- попередження інфекційних захворювань та отруєнь;
- профілактика травматизму;
- дотримання правил техніки безпеки;
- статеве виховання;
- запобігання формуванню шкідливих звичок та формування здорового способу
життя.
Гігієнічне виховання учнів проводять вчителі, медичний персонал, батьки.
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Самообслуговування повинно організовуватися у відповідності з віком, статтю,
фізичними особливостями і станом здоров'я дітей, базуючись на гігієнічних
вимогах та вимогах до охорони їх здоров'я. Робота із самообслуговування повинна
проводитися за участю вчителів, класних керівників і медичних працівників.
Роботу із самообслуговування слід проводити з урахуванням двох напрямів:
- попередження забруднення земельної ділянки і навчально-побутових приміщень;
- очищення земельної ділянки та побутових приміщень від забруднення.
У процесі самообслуговування учні можуть виконувати прибирання класів,
кабінетів, лабораторій:
- наприкінці кожного дня (учні 5-12 кл.);
- генеральне прибирання кожного тижня і місяця (учні 9-12 кл.).
Тривалість самообслуговування для учнів 2-4 класів у загальноосвітньому
навчальному закладі не повинна перевищувати 1 години на тиждень, а для учнів 512 класів - 2 години на тиждень.
Одноразова тривалість роботи із самообслуговування не повинна перевищувати
для учнів 2-4 класів 30 хвилин, 5-9 класів - 45 хвилин, 10-12 класів - 1,5 години.
Роботу необхідно проводити у спеціальному одязі. Усі види прибирання
здійснюються лише вологим методом з наступним провітрюванням приміщень. У
навчальному приміщенні необхідно передбачити місце для зберігання
прибирального інвентарю, спецодягу та мила. Миття підлоги дозволяється
школярам з 10 років при обов'язковому використанні швабри.
Допускається участь учнів (чергові класи) в накриванні обідніх столів (при
використанні санітарного одягу). Перебування учнів у виробничих приміщеннях
харчоблоку забороняється.
Учні не допускаються до виконання робіт, що небезпечні для їх життя та здоров'я,
створюють загрозу зараження інфекційними хворобами:
- робота із значним фізичним навантаженням (допустима вага вантажу п. 8.4);
- робота з електроприладами;
- миття вікон, очищення даху і проїжджих частин вулиць від снігу, льоду;
- очищення освітлювальної апаратури, вентобладнання та витяжних шаф;
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- перенесення скла та виробів із нього;
- прибирання санвузлів, умивальних та кімнат гігієни, медичних та допоміжних
приміщень, сходів, рекреаційних приміщень, майстерень, спортивних приміщень,
актового залу, харчоблоку, роздаткової, буфету, обіднього залу;
- прання постільної білизни;
- винесення та вивезення відходів;
- догляд за дорослими і хворими тваринами, птахами;
- догляд за дітьми, хворими на інфекційні хвороби;
- робота з хімічними речовинами (крім уроків хімії);
- робота у котельнях;
- проведення нічних чергувань.
Учні 2-4 класів можуть брати участь у прибиранні території школи, доглядати за
квітами, учні 5-12 класів - у генеральному та щодобовому поточному прибиранні
ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати дерева).
Усі приміщення та обладнання школи підлягають вологому прибиранню, у тому
числі: підвіконня, підлога, опалювальні прилади, шафи, столи, парти, класні дошки.
Прибирання здійснюють при відкритих вікнах або фрамугах, кватирках, не
допускаючи протягів.
Прибирання класів, майстерень, навчальних кабінетів проводиться після закінчення
останнього уроку, а спортивних залів - після кожного уроку і після закінчення
уроків, занять секцій. Мати в спортивному залі чистять пилососом не рідше одного
разу на тиждень, вологе протирання чохлів здійснюють щоденно.
Для очищення взуття від бруду перед входом у школу повинні бути встановлені
скребачки, решітки, які необхідно протягом дня декілька разів очищати.
Змінне взуття у школярів є одним із ефективних засобів зниження кількості пилу в
приміщеннях школи. У гардеробі слід передбачити спеціальне місце для зберігання
взуття.
До спортивного залу допускаються учні тільки в спортивному одязі і взутті.
Для збору сміття необхідно встановити в навчальних приміщеннях корзини для
сміття.
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Туалетні приміщення прибираються після кожної перерви з використанням
дезинфікуючих речовин (1% освітленим розчином хлорного вапна). Надвірні
туалети необхідно прибирати перед великою перервою, після неї, після закінчення
занять у школі. При цьому дверні ручки слід протирати 2% розчином хлораміну
або освітленим розчином хлорного вапна. Дерев'яні частини в середині туалету
(підлога) добре зрошують не менше двох разів на день 10-20% хлорновапняним
молоком після попереднього прибирання. Двері туалету повинні бути на пружині
або блоках і завжди закритими. Дезинфекційні засоби, у тому числі розчини,
повинні зберігатися без доступу світла, у недоступних для дітей місцях.
Техперсонал забезпечується спецодягом для прибирання.
Технічний інвентар для прибирання повинен бути промаркованим, закріпленим за
кожним навчальним та допоміжним приміщенням і зберігатися окремо у
спеціально виділених місцях разом із спецодягом.
Поточне прибирання навчальних майстерень проводить технічний персонал. Учні
можуть прибирати пил на своїх робочих місцях за допомогою металевих і
волосяних щіток.
Під час літніх канікул здійснюється поточний ремонт приміщень та обладнання
загальноосвітнього навчального закладу з наступним генеральним прибиранням,
пранням штор, в тому числі затемнюючих штор актових залів та кабінетів.
Здійснюється ревізія та ремонт інженерних мереж.
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