
Медичний супровід освітнього процесу та створення належних

санітарно-гігієнічних умов навчання.

Навчально - виховний процес у ліцеї організовувався відповідно до

рішень Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської

державної адміністрації), наказів Департаменту освіти і науки виконавчого

органу Київської міської ради ( Київської державної адміністрації ).

В ліцеї створені належні санітарно-гігієнічні умови навчання. Це перш за

все достатнє освітлення приміщень ліцею, повітряний, тепловий та питний

режими. На підставі Санітарного регламенту для закладів загальної середньої

освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 25

вересня 2020 року № 2205 складені правила дотримання повітряно-теплового

режиму в кабінеті. В кожному кабінеті є режим провітрювання та вологого

прибирання кабінету. Середня температура в класах взимку – +24 С.

Обладнання основних приміщень закладу відповідає Державним

санітарним нормам і правилам. Кабінети оснащені необхідними меблями, які

відповідають віковим особливостям учнів.

Адміністрація ліцею контролює стан медичного обслуговування учнів та

працівників ліцею. На початку навчального року був розроблений план заходів з

організації медичного обслуговування учнів та працівників ліцею на поточний

навчальний рік. Планом передбачені заходи щодо проходження обов’язкових

медоглядів працівниками та учнями, вивчення законодавчих документів та

наказів щодо медичного обслуговування учнів, розподілу учнів на групи для

занять на уроках фізичного виховання, медико – педагогічний контролю за

фізичним вихованням учнів ліцею, дотримання повітряно-теплового режиму в

кабінетах та гігієнічних умов щодо організації навчально – виховного режиму у

закладі, контролю за роботою медичної сестри з дієтичного харчування та

інспектора з харчування, ведення медичними працівниками листків здоров’я

учнів, формування культурно – гігієнічних навичок учнів, батьківських зборів

за участю медичних працівників з питань пропаганди здорового способу життя

та моніторингу стану здоров’я учнів ліцею



Проходження медоглядів педагогічними, технічними працівниками та

працівниками харчоблоку контролюється адміністрацією ліцею ( наказ по ліцею

№ 126 від 01.09.2008 та № 144 від 01.09.2009 «Про виконання чинного

законодавства щодо проходження обов’язкових медоглядів працівників ліцею»).

Медичне обслуговування учнів у ліцеї здійснюється медичною сестрою.

Медичні картки учнів впорядковані по класах та зберігаються в папках.

Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються і зберігаються

у порядку, встановленому МОЗ. Інформація про передбачуване медичне

обслуговування учнів та його результати доводяться до педагогічного персоналу

та батьків. В ліцеї є обладнаний медичний кабінет, який забезпечений всіма

необхідними медикаментами.

Медичним працівником ліцею складаються листки здоров’я, які

знаходяться в журналах обліку навчальних досягнень.

Згідно наказу МОЗ та МОН України № 518/674 від 20.07.2009 «Про

забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів» у

2009-2010 н. р. всі учні ліцею пройшли медичний огляд у

лікувально-профілактичних закладах. Під час медичного профілактичного

огляду лікарями був зроблений висновок про стан здоров’я та визначена група

для занять фізичною культурою. Медичний працівник на підставі довідки про

стан здоров’я, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною

культурою. Класні керівники доводять до відома вчителів фізичної культури

списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп. Протягом року

видаються накази по ліцею щодо створення спеціальної, підготовчої груп з

фізичної культури.

Постійно проводиться контроль щодо занять ліцеїстів у відповідних

групах з фізичного виховання згідно з медичними довідками.

Адміністрацією ліцею розроблений план проведення спеціалістами

медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання в 1-11

класах.

Взимку учні носять змінне взуття.



В ліцеї ведеться постійна робота з охорони здоров’я та профілактики

різних видів захворювань. Медичною сестрою та класними керівниками

проводилися бесіди з учнями щодо профілактики респіраторних та інфекційних

захворювань, лекції для батьків, інструктажі тощо.

Як відомо, здоров’я дитини залежить не тільки від дотримання гігієнічних

норм. На нього впливають такі фактори, як сприятливий психологічний клімат у

класах. Тому в ліцеї витримується саме демократичний стиль педагогічного

спілкування вчителів з учнями; реалізується індивідуальний підхід до кожного

учня.

Традиційно на педагогічних нарадах, нарадах при директорові,

засіданнях методичних та творчих об’єднань, на психолого-педагогічних

семінарах питанням збереження здоров’я дітей приділяється велика увага.


