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Санітарний регламент для закладів
загальної середньої освіти, затверджений
наказом МОЗ від 25.09.2020 № 2205
Медичні вимоги безпеки щодо освітнього середовища у всіх
типах закладів загальної середньої освіти.
Вимоги Санітарного регламенту обов’язкові для врахування
при влаштуванні і обладнанні приміщень закладів освіти, що
будуються та експлуатуються

Нормативна база
 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення»
 Кримінальний кодекс України (стаття 325)
 Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 42)
 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності»
 Уніфікована форма акту перевірки дотримання санітарного
законодавства (не затверджено)

Суб’єкт дотримання
Суб’єкт перевірки

Загальні вимоги
 Відповідальність за виконання – засновник та керівник

 Організація підвезення для учнів, які проживають на відстані більше
ніж 2 км
 Вчасні ремонтні роботи, заходи дезінфекції дезінсекції, дератизації,
вивезення снігу, побутових відходів, у тому числі люмінесцентних ламп,
знятих з обліку обладнання та меблів, належне утримання території, у
тому числі коронування дерев, очищення їх від пошкоджень, омели,
видалення сухостійних дерев і чагарників і рослин
 Медичні огляди
 Щоденний контроль

Санітарно-гігієнічні норми
влаштування території
 Тверде покриття майданчиків та штучне покриття футбольного поля
 Майданчики для дітей 1-4 класів з тіньовими навісами або альтанками
 Огороджена благоустроєна територія
 Господарська зона для стоянки, матеріалів, брухту тощо
 Прибирання сухого опалого листя, снігу, бурульок, криги, косіння трави
тощо

 Відсутність бездомних тварин

Гігієнічні вимоги до будівель
та приміщень
 Дотримання проєктної місткості будівлі
 Ґанок з безпечним неслизьким покриттям з рельєфним маркуванням,
огородження і зручні поручні вздовж сходів та забезпечувати умови
доступності будівлі
 Скребачки, решітки для очищення бруду

 Стіни та стеля приміщень не якравих кольорів без щілин, тріщин,
деформацій, ознак ураження грибком
 Підлога санітарних вузлів та умивальних кімнат з неслизькою
керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою

Гігієнічні вимоги до будівель
та приміщень
 Підлога всіх приміщень має бути стійкою до застосування
дезінфекційних засобів, вологостійкою та не слизькою, не мати щілин,
дефектів, механічних пошкоджень
 Контрастні рельєфні лінії на пішохідних зонах; контрастними
обмежувальними смугами по краю першої та останньої сходинки,
контрастним кольором - ділянки поручня, які відповідають першій та
останній сходинці маршу; рельєфним покриттям (ворсистим, гумовим
тощо) на підлозі - зони підвищеної небезпеки (в їдальнях
(харчоблоках), майстернях, лабораторіях)
 Заборона проведення ремонтних робіт у присутності учнів
 Інтернет роутер на висоті від 2 метрів

Облаштування навчальних
приміщень
 Рекомендовано лівостороннє природне освітлення робочих місць
 Стандарти розміщення парт рядами
 Відстань від першого ряду робочих столів учнів до зовнішньої стіни
повинна бути 0,8-1,0 м, між рядами робочих столів учнів - 0,6, від
задніх робочих столів учнів до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни
- 0,9-1,0 м.
 Навчальні приміщення для учнів 1-4 класів розміщуються окремо від
навчальних приміщень учнів 5-11(12) класів.
 Кабінетах (лабораторіях) хімії, фізики та біології та відповідних
інтегрованих курсів встановлюються спеціальні лабораторні столи,
прикріплені до підлоги

Облаштування навчальних
приміщень
 Висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу
0,7-0,8 м, 2-4 класів - 0,75-0,8 м, 5-11(12) класів - 0,8-0,9 м
 Навчальні майстерні повинні бути ізольованими від інших навчальних
приміщень (в окремих блоках, секціях або в окремих будівлях з
гардеробом і санітарним вузлом) та розміщуватися на першому
поверсі
 Використання друкувальних та (або) копіювальних пристроїв у
навчальних приміщеннях дозволяється при відсутності учнів та по
завершенню навчальних занять. Після використання таких пристроїв
приміщення необхідно провітрити
 У спортивній залі площею до 288 м-2 допускається навчальне заняття
не більше, ніж 30 учням одночасно

Система забезпечення
життєдіяльності
 Холодною і гарячою проточною водою повинні бути забезпечені
приміщення їдальні (харчоблоку), буфету, душових при спортивній залі
(роздягальні), медичного кабінету, навчальних кабінетів з вивчення
хімії, фізики, біології, лабораторій, майстерень, санітарні вузли, зали
басейнів та інші приміщення
 Температура гарячої води, що подається до приміщень закладів освіти,
повинна бути не нижче 37 °C та не вище 60 °C
 Кожна дитина за потреби повинна отримати кип’ячену або фасовану
воду в індивідуальному посуді
 Фасована негазована вода промислового виробництва, а також вода з
установок із дозованим розливом негазованої фасованої питної води
повинні відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, що
підтверджується виробником

Вимоги до організації
освітнього процесу
 Гігієнічні правила складання розкладу навчальних занять та розподілу
навчального навантаження протягом тижня

 Не допускається встановлення тривалих перерв (більше ніж 30
хвилин)
 Початок навчального дня не повинен бути раніше 8:00 години, початок
занять у другу зміну - не пізніше 14:00 години (для учнів, які
здобувають освіту за вечірньою формою - не пізніше 16:00 години). У
закладах освіти, які працюють у дві зміни, навчання учнів 1-4 класів,
повинно бути організовано у першу зміну.

Вимоги до організації роботи
з технічними засобами навчання
 Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж
навчального заняття повинна бути:
для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин;
для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин;
для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин;
для учнів 8-9 класів - 20-25 хвилин;
для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й
годині занять - 20 хвилин.
 При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11(12) класів - не
більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 1520 хвилин на другому навчальному занятті.

Організація харчування
 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих
закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року №
242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005
року за № 661/10941
 Норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку, затверджені постановою КМУ від 22 листопада 2004 р. №
1591

Організація медичного
обслуговування
 Заклади освіти повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами
середніх медичних працівників, та можуть бути укомплектовані
лікарями-психологами
 У випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника засновник
(засновники) укладає договір з закладом охорони здоров’я або
фізичними особами-підприємцями, які провадять господарську
діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, сімейна
медицина) про медичне обслуговування учнів.

Порядок здійснення медичного обслуговування учнів закладів
загальної середньої освіти, затверджений постановою КМУ від
20 січня 2021 р. № 31

Час запитань

