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учнів 

2011 
2012 

8 - 11 494 226 49.4% 120 24.3% 74% 

2012 
2013 

5 - 11 440 270 61% 140 32% 93% 

2013 
2014 

5 - 11 448 281 62% 145 32% 94% 

2014 
2015 

6 - 11 420 298 71% 120 28.6% 99% 

2015 
2016 

7 - 11 400 283 72% 110 27.5% 99% 
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______________Т.А. Акульшина 
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ГРАФИК 

питания учащихся Мариупольского городского лицея 

в І семестре 2015-2016 уч.г. 

 

 

 

 

После 2 урока: 7-А, 7-Б, 7-В классы; 

После 3 урока: 11, 12, 13, 31, 32 группы; 

После 4 урока: 21, 22, 23, 33 группы.  





Додаток 2 

до наказу управління освіти 

від „_26”_11___2012 №_1207 

 

З В Е Д Е Н И Й  А К Т 

обліку осіб, які забезпечувались харчуванням в навчальних закладах  

підприємствами шкільного харчуванням у звітному періоді 

Звітний період за який складено зведений акт: з „____”______________20___р. 

                                                                               до „____„ _____________20___р. 

Загальноосвітній                                                              Підприємство шкільного 

навчальний заклад КЗ «Маріупольський                 харчування ОДО «Маріупольський    

міський ліцей»                                                             комбінат дитячого харчування 

 

Комісія з обліку кількості учнів та інших осіб, що забезпечувались харчуванням 

засвідчує кількість, що забезпечувались харчуванням за період з „_____” 

____________20___р. до „_____” ____________20___р. 

- загальна кількість всіх учнів, що забезпечувались харчуванням у звітному періоді 

__________(__________________________________________________________________) 

                                               прописом 

- загальна кількість осіб, які не є учнями та також забезпечувались харчуванням у 

звітному періоді ______(_______________________________________________________) 

                                                                Прописом 

 

 

 

підписи членів комісії                                                         підписи членів комісії 

від навчального закладу                                                             від    ПШХ 

_______________(Лучанінова Н.М.)                         ______________(  Міллер З.А.) 

П.І.Б.                                                                                                   П.І.Б. 

_______________( Коротких В.Я.   )                         ______________(  Козьєв О.О.) 

П.І.Б .                                                                                                  П.І.Б. 

_______________(  Баліхіна О.Б.    )                          ______________( Авдонін І.В.  ) 

П.І.Б.                                                                                                  П.І.Б. 

                   

підпис директора                                                                        підпис керівника 

навчального закладу                                                                            ПШХ 

_______________(Т.О. Акульшина )                         ______________(Чагір В.В.) 

П.І.Б.                                                                                                         П.І.Б. 

 

 

М. П.                                                                                               М. П. 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти 

від „_26”_11___2012 №_1207 

 

 

А К Т 

 

обліку осіб, які щоденно забезпечуються харчуванням в навчальних закладах 

підприємствами шкільного харчуванням 

 

Дата „_____”______________20__ рік 

 

 

Загальноосвітній                                                              Підприємство шкільного 

навчальний заклад КЗ «Маріупольський                 харчування ОДО «Маріупольський    

міський ліцей»                                                             комбінат дитячого харчування 

 

Комісія з обліку кількості учнів та інших осіб, що забезпечувались харчуванням 

засвідчує кількість, що забезпечувались харчуванням 

„_____” ____________20___року 

 

- Учні 1-4 класів ________(______________________________________________) 

                                                                            прописом 

- Учні пільгових категорій ________(______________________________________) 

                                                                              прописом 

- Інші учні ________(____________________________________________________) 

                                                                прописом 

загальна кількість всіх учнів,  

що забезпечувались харчуванням 

_______(____________________________________________________________________) 

              прописом 

- Кількість осіб, які не є учнями 

та також забезпечувались харчуванням ______(___________________________________) 

                                                                                        прописом 

підписи членів комісії  

від навчального закладу                                         підписи членів комісії  від ПШХ 

Лучанінова Н.М. (_______________)                ______________(  Міллер З.А. ) 

П.І.Б.                                                                              П.І.Б. 

Баліхіна О.Б.       (_______________)                ______________(  Козьєв О.О.) 

П.І.Б.                                                                              П.І.Б. 

Коротких В.Я.    (_______________ )                ______________( Авдонін І.В.  ) 

П.І.Б.                                                                              П.І.Б. 

 

підпис директора                                                         підпис керівника                                                                                          

навчального закладу       

                                                                                                   ПШХ 

_______________(Т.О. Акульшина )             _____________(___ Чагір В.В._) 

П.І.Б.                                                                                  П.І.Б. 

 

М. П.                                                                                                 М. П. 

 




