
В закладі освіти функціонують 11 навчальних кабінетів, з них: 2 комбінованих 

майстерень, 2 спортивних кабінети.  Кабінети відповідають нормативним та 

санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про навчальні кабінеті 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.07.2004 № 601, а саме: 

 естетичний вигляд кабінету; 

 відповідність навчально-матеріальної бази сучасним вимогам; 

 навчально-методичне забезпечення кабінету; 

 систематизація та каталогізація матеріалу; 

 наявність інформаційного забезпечення; 

 національне виховання; 

 готовність до переходу на новий зміст і структуру навчання (профільне 

навчання); 

 організація безпеки життєдіяльності; 

 мова ведення документації; 

 наявність паспорту навчального кабінету; 

 перспективний план поповнення кабінету обладнанням. 

В кабінетах, класних кімнатах зроблені капітальні та ґрунтовні поточні 

ремонти, після яких кабінети набули новий естетичний вигляд, відповідають 

сучасним вимогам. Складені паспорти кабінетів відповідно до сучасних вимог. 

Окрім того, кабінети забезпечені навчально-методичною літературою, в 

достатній кількості матеріалами для реалізації практично-дійової і творчої 

складових змісту навчання, матеріалами    для індивідуальної підготовки вчителя 

до занять та підвищення його методичного рівня.  В кабінетах представлені 

творчі роботи учнів, матеріали до тематичного оцінювання, різнорівневий 

дидактичний матеріал, постійні та динамічні експозиції тощо. 
 

Фінансово-господарська діяльність 

       Планово-господарська діяльність ліцею у 2020/2021 навчальному році була 

спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання, 

перебування та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази 

закладу освіти, осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги 

було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню 

фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування ліцею були:  

державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування учнів 2-11 

класів, оздоровлення учнів, закуплення канцтоварів, медикаментів,  придбання 

засобів гігієни, одягу та взуття для дітей, позбавлених батьківського піклування,  

заробітна плата працівників ліцею. 

позабюджетні надходження – спонсорська допомога. 

         У 2020/2021 навчальному році адміністрацією, педагогічним колективом 

були здійснені практичні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

навчального закладу. 

Навчально-виховний напрямок: 

 праведено роботи і здійснено заміну назви освітнього закладу, 

підготовлено і затверджено Статут ліцею, замінено печатку, штамп; 



 проводяться заходи по організації  та впровадження інклюзивної освіти у 

2021/2022 навчальному році; 

 участь та навчання педагогічних працівників у тренінгах, конференціях, 

нарадах; 

 участь у Міжнародній конференції по захисту прав та інтересів дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

1. Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею: 

 придбано і встановлено інтерактивна дошка; 

 зроблено поточні ремонти кабінетів, майстерень, спалень, класів, 

коридорів; 

 проведено поточний ремонт на ігрових майданчиках; 

 відремонтовано велосипеди для вихованців по вікових групах; 

 проведено закупівлю продуктів харчування для роботи кухні; 

 проведено атестацію робочих місць, заміри Фаза-нуль; 

 регулярно проводяться роботи по утриманні  шкільного стадіону:  

 здійснено заходи по підготовці ліцею до зимового періоду; 

 придбано зимовий одяг, взуття, шапки, піжами для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

 проведено ремонт м’ясного цеху на кухні, кабінету шеф-кухаря; 

 придбано та встановлено машину для нарізання овочів; 

 замінено кабель на кухні та проведено заземлення; 

 придбано та встановлено пральну машинку; 

 проведено капітальний ремонт спортивної кімнати. Отримано інвентаря 

більше ніж на 50 000 грн; 

 проведено поточний ремонт корпусу ізолятора; 

 замінено поверхні столів у їдальні, придбано нові крісла; 

 встановлено пожежну сигналізацію; 

 отримано холодильник, дві морозилки, 4 комплекти меблів в класи; 

 дообладнено систему зовнішнього спостереження; 

 встановлено 24 метри квадратні бруківки;  

 придбано електроінструменти в столярну майстерню; 

 проведено інвентаризацію наявних матеріальних цінностей; 

 здійснюються заходи з економічного використання енергоносіїв; 

 придбано нові і перезаряджено вогнегасники згідно терміну експлуатації; 

 постійно проводиться ремонт парт, крісел, шаф та тумбочок; 

 поповнюється навчально-матеріальна база необхідним обладнанням; 

 постійно проводяться роботи по озелененню територію навчального 

закладу; 

 придбано необхідні канцелярські товари до початку нового навчального 

року; 

 закуплено засоби індивідуального захисту та дезинфікуючі речовини; 

 проведено необхідні заходи щодо запобігання захворювання вихованців на 

COVSD-19 (недопущено спалаху захворювання); 

 підготовлено паспорти по будівлях; 



 проведено заходи по відповідності сучасним нормам харчування; 

 підготовлено та затверджено річний бюджет закладу; 

 підготовлено і подано матеріали на комісію в обласну раду для отримання 

додаткових приміщень. 

2. Проводилася робота із забезпечення інтересів вихованців:  

 Було організовано додаткові заняття за інтересами для дітей, п саме: 

перукарський, пекарський, кулінарний гуртки, маршова група 

барабанщиць, гурток з вивчення англійської мови, футбольні заняття; 

 учні ліцею взяли участь в екологічній акції «Чисті береги міського озера»; 

 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування отримували 

щомісяця кишенькові гроші на власні потреби; 

 придбано для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

одяг, взуття, засоби гігієни; 

 отримано ігрові набори; 

 дообладнано ігрову кімнату і отримано ігрові приставки; 

 проведено медичний огляд статусних дітей; 

 обладнано сімейну кімнату; 

 діти, різних категорій, отримали більше 10 мобільних телефонів; 

 діти мали змогу полікувати зуби безкоштовно, придбано окуляри; 

 поновлено фонд шкільної бібліотеки цікавою дитячою літературою; 

 організовувалися заходи до дня іменинника.      

При організації планово-господарчої діяльності у 2021/2022 навчальному 

році направити зусилля на вирішення таких питань:  

 продовжити роботу з економного та раціонального використання 

енергоносіїв, фінансових ресурсів; 

 посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень; 

 забезпечити комплектацію необхідними меблями та наочністю кабінети, які 

цього потребують; 

  та провести поточний ремонт класних кімнат, спалень, коридорів ліцею; 

 посилити роботу зі збереження майна.  


