
 

АКТ 

 

ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ 

НОВОВОЛИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНВ № 4 

ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА  

 ДО НОВОГО 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

складений «19» серпня 2020 р. 

 

 

Повна адреса м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 12. 

Телефон   3-26-60, 3-01-54. 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу 

Сачук Таїса Олексіївна 

Відповідно до наказу управляння освіти від 15.06.2020 р. № 48-ра  (додаток 2) 

перевірку проводила комісія в складі: 

 

Голова комісії 

СТОРОНСЬКИЙ А.М., перший заступник міського голови, секретар міської  ради. 

Секретар комісії: 

ТАРАСЕНКО Н.Г.,       заступник начальна управління освіти.   

Члени комісії: 

ГРИЦЮК С.О.,              головний спеціаліст управління освіти;  

              

ЛЯХОВСЬКА І.М.,        головний спеціаліст управління освіти; 

 

ХВІЩУК О.В.                завідувач міським методичним кабінетом; 

 

ГНІРОВСЬКА Н.Ф.,      голова міської організації профспілки працівників освіти і науки; 

       

 

ПІВНИЦЬКИЙ М.І.       начальник групи з централізованого господарського обслуговування 

та ремонтно-будівельних робіт на об’єктах установ освіти; 

 

ЛЕШКО Я.О.,                 начальник Нововолинського міського управління  ГУ                                                                                                       

                                         Держпродспоживслужби   у Волинській області;                                                 

 

 

МЕЛЬНИК В.О.            начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Нововолинського міського управління ГУ 

Држпродспоживслужби у Волинській області (за згодою). 

 

 

Комісією встановлено: 

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним 

закладом певної ділянки адміністративного району  -  є 

2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади  

є. 

3. Обладнано для шестирічок: 

Спалень__-_, кімнат для відпочинку__-__, спортмайданчиків _2_. 

4. Кількість: 

груп продовженого дня __-__, у них дітей ___-___; 

кімнат для відпочинку ___-___. 



5. У 2019/ 2020 навчальному році в навчальному закладі буде навчатися  

20__класів, 512 учнів, з них у І зміну  20 кл. 

Середня наповнюваність класів 1-9 ____26,7__ %_, 10-11__24,5__%_. 

6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік _є. 

7. Стан та якість ремонту приміщень:  

Капітального -  

поточного задовільний . 

Хто виконував роботи з ремонту будівель  техпрацівники, батьки, педагоги. 

9. Стан території та її площа__задовільний, 9748 кв.м. 

кількість дерев _24___, у тому числі фруктових _7___, 

кущів __7___, квітників__2___,  

теплиця (оранжерея) ___-__. 

10. Кількість і стан допоміжних споруд__-  . 

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан  задовільний. 

11. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан  задовільний. 

12. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика  -

______________________________________________________________. 

13. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан  задовільний. 

14. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів: 
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15. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: 
Вид 

майстерень 

Площа, 

кв. м 

Кількість 

робочих 

місць 

Наявність 

обладнання та 

інструмента за 

нормою 

Тип 

підлоги 

Освітленість Наявність актів 

перевірки 

(електрозахист, 

вентиляція) 

З обробки 

металу та 

деревини 

З 

обслуговуючої 

праці 

Інші 

49,2 

 

31,7 

 Частково 

 

Частково 

дерев’яна 

 

дерев’яна 

 

люмінесцентне 

 

лампи 

енергозберігаючі 

Є 

 

Є 

16. Наявність кабінету профорієнтації __– . 

17. Наявність методичного кабінету___Є. 

18. Наявність кабінету відпочинку педагогічних  працівників__Є. 

19. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання. 

 

 



 

№ 

з/п 

Назва ТНЗ Кількість 

 

У тому числі 

1 2 3 справні несправні 

1. Комп’ютери та комп’ютерна  

техніка 

Ноутбуки  

35 

 

7 

35 

 

7 

 

2. Магнітофони  2 2  

3. Телевізори 12 11 1 

4. Екрани  2 2  

5. Відеомагнітофон 1 1  

6. Цифровий проектор 2 1 1 

7. Багатофункціональний 

принтер «КЕНОН» 

5 5  

8. Принтер «САМСУНГ» 1 - 1 

9. Мультимедійний проектор 1 1  

10. Принтер «КЕНОН» 3 3  

 

20. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами _127,3 

кв.м.. 

21. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки  - 230 кв.м.,  2 

вогнегасники. 

22. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо)_задовільний. 

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і зростових груп 

____________________________________________________________________. 

23. Наявність їдальні або буфету __їдальня. 

кількість посадочних місць ___85__, забезпеченість та стан меблів _задовільний, 

забезпеченість технологічним обладнанням_2 холодильники, 2 електроплити, 2 бойлери,           

4 розробочних столи, електром’ясорубка, 3 столи (нові), 1 тістомішалка. 

санітарний стан _задовільний. 

умови для миття рук _4 умивальники, 2 електрорушники. 

Наявність проточної води: холодної  є, гарячої _є. 

24. Організація питного режиму__2  питні фонтанчики. 

25. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: медичний кабінет. 

хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей  сестра медсестра. 

26. Наявність і стан бібліотеки ___задовільний.  

27. Фонд підручників __7402_, художньої літератури _4481,  

періодичних видань____9____ назв_. 

Забезпеченість підручниками за предметами _75_%__. 

28. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами _енергозберігаючі лампи, 

діодні лампи, люмінісцентні  та лампи  розжарювання. 

29. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення__є. 

30. Наявність і  стан протипожежного обладнання: 

протипожежні щити __2__; 

вогнегасники__ 17 +4 (вуглекислотні) ; 

блискавкозахист____1__; 

пожежні водойми (гідранти) ___2___; 

пожежні рукави ________3 (2 запасні); 

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації _____наявні. 

31. Стан покрівлі _задовільний, (зірвано 2 коньки), протікає. 

32. Наявність і стан інженерних комунікацій: 

водопостачання_________задовільне, централізоване, 

газопостачання (електропостачання) , 



каналізація ____задовільна, централізована. 

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному 

закладі______природна. 

 

34. Потреба підвезення дітей до навчального закладу: 

вирішена___-_; 

необхідно вирішити______-____. 

 

35. Наявність підсобного господарства та його стан_____-_________________. 

 

36. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного процесу 

(наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, 

журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки  

життєдіяльності, інструкції з безпеки  в кабінетах (лабораторіях) тощо)____наявні. 

 

37. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. 

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан  

теплоцентраль, задовільна. 

 

 

 

38. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом __забезпечена. 

 

39.Наявність та реєстрація колективного договору _є. 

 

Висновок комісії про готовність навчального закладу  до нового навчального року 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Голова комісії:                      ___________                           Сторонський А.М. 
                                                     підпис 

Секретар комісії:                  ____________                          Тарасенко Н.Г. 
                                                     підпис 

Члени комісії                          ___________                          Грицюк С.О. 
                                                     підпис 

                                                           ___________                          Ляховська І.М. 
                                                     підпис  

                                                           ______________                                Хвіщук О.В. 
                                                                   підпис  

                                                          _____________                       Гніровська Н.Ф. 
                                                     підпис  

                                                            _____________                                 Півницький М.І. 
                                                     підпис 

                                                            _____________                                 Лешко Я.Ю. 
                                                     підпис 

                                                            _____________                                 Мельник В.О. 



 


