БОГОДУХІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
05.01.2017
Про організацію харчування
Богодухівської
гімназії
Богодухівської
районної
Харківської області у 2017 році

Богодухів

№6

учнів
№1
ради

Відповідно На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами), «Про
дошкільну освіту» (зі змінами), «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення змін та визначення такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України», постанов Кабінету Міністрів України від
19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних
закладів», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах», Порядку встановлення плати для батьків
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 21.11.2002 № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.12.2002 за № 953/7241 (зі змінами та доповненнями), листа Міністерства
освіти і науки України від 08.05.2015 № 1/9-236 «Про надання пільг дітям з
багатодітних сімей», рішень місцевих рад Богодухівського району різних рівнів
з метою забезпечення контролю за організацією харчування дітей пільгових
категорій та учнів 1-4 класів
НАКАЗУЮ:
1. Організувати безкоштовне харчування учнів пільгового контингенту та учнів
1-4 класів Богодухівської гімназії №1 Богодухівської районної ради Харківської
області відповідно до затверджених нормативів та законодавчих актів на суму
8 грн. 10 коп. (вісім грн. 10 коп.).
Протягом 2017 року
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Вінніковій Т.Л.
відповідальній за організацію харчування:
1). Забезпечити організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та учнів 1-4-х класів.
Протягом 2017 року
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2). Скласти списки учнів для безкоштовного харчування за особистими
заявами.
До 12.01.2017
3. Призначити Сизоненко В.С., соціального педагога Богодухівської гімназії
№1 особою відповідальною за організацію безкоштовного харчування учнів
пільгових категорій.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор гімназії № 1
Мирошниченко

О.К.Михасюк

3

З наказом від 05.01.2017 № 6 ознайомлені:
Віннікова Т.Л.
Сизоненко В.С.

