АКТ
ГОТОВНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ДО НОВОГО 2018/2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Складений 17 серпня 2018 року
Повна назва, навчального закладу

Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7
Лозівської міської ради Харківської області_
Повна адреса: мікрорайон 3, буд.29, місто Лозова, Харківська область, 64606
Телефони 7-02-30, 7-00-95, e-mail: loz-zosh7@ukr.net
Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти Цюпак Петро Андрійович
Відповідно до Розпорядження міського голови Лозівської міської ради Харківської
області від 25 .06.2018 року №181
перевірку проводила комісія у складі:
Голова комісіїї:
Барановський В.Я. заступник Лозівського міського голови
Члени комісіїї:
Урванцева В.М.
Добродум Л.О.
Корпан О.П.
Музика В.М.
Метеленко Л.П.
Подушко С.В.
Овчарюк Т.В.

начальник Управління освіти молоді та спорту Лозівської міської ради
голова міської профспілкової організації працівників освіти і науки
голова Панютинської селищної ради (за згодою)
заступник начальника Управління освіти молоді та спорту ЛМР
провідний інженер з охорони праці Управління освіти молоді та спорту
заступник начальника Лозівського РВ ГУ ДСНСУ в Харківській області
(за згодою)
начальник відділення державного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Управління Держпродспоживслужби в Лозівському
районі (за згодою)

Комісія встановила:
1. Витяг з рішення органу місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним
закладом території Рішення виконкому Лозівської міської ради від 24.04.2018 №229
2. Ведення реєстру дітей шкільного віку ведеться та корегується за потреби
3. Освітня програма закладу (протокол педагогічної ради від 25.05.2018 №4, розміщенню
на сайті в розділі публічна інформація)
4.План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради затверджений
наказом по школі від 26.06.2018 року №108-о
5.Стан підготовки навчальних кабінетів, відповідність їх навчально-методичного
забезпечення та оформлення вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх
навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 N 601 «Про
затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за N 1121/9720) Стан
задовільний відповідає нормативним вимогам.
6. Кількість кабінетів, майстерень та спортивних залів, за завідування якими здійснюється
оплата педагогічним працівникам 1 спортивна зала та 5 навчальних кабінета

7. Стан бібліотеки: збереження та поповнення фонду художньою, методичною та
довідковою літературою, наявність періодичної преси. Відсоток забезпечення
підручниками у відповідності до переліку Міністерства освіти і науки України Відсоток
забезпечення підручниками 97,3 %, фонд художньої літератури – 16320 екземпляри,
підручники 11995 екземпляри, періодичних видань - 300, з фахових видань 65 %.
8. Штатний розпис закладу освіти, його відповідність чинному законодавству України
відповідає чинному законодавству від 01.03.2018 року
9. Забезпеченість педагогічними кадрами відповідно до фахової освіти та обслуговуючим
персоналом _забезпечено на 100 %
10. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє навантаження
педпрацівників закладу від 02.05.2018 року № 67-о
11.Стан території:
11.1. бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників_в наявності відповідає вимогам __
11.2. квітників___задовільний
11.3. цілісність огорожі____ ціла, стан задовільний
11.4. спортивних майданчиків, майданчика із штучним покриттям відповідає вимогам
11.5. приміщення теплиці ____ потребує ремонту_____________
12. Наявність та відповідність нормативним вимогам вивіски закладу (наказ Міністерства
освіти і науки України від 17.02.2004 N 120 «Про назви, печатки, штампи, вивіски
загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
26.02.2004 за N248/8847)__відповідає нормативним вимогам
13. Виконання плану проведення капітального ремонту_ протягом 2018 року __
14.Виконання плану проведення поточного ремонту виконано в повному обсязі
15. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (Стаття 39 2. Огляд, обстеження та
паспортизація об’єктів Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності,
затвердженого Верховною Радою України від 17.02.2011 № 3038-VI із змінами). Акт від
19.04.2018
16. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов зберігання
відповідає вимогам
17. Стан актової зали акт прийомки від 17.08.2018 року.
18. Спортивна зала (акт випробування спортивних снарядів на міцність кріплення та
надійність експлуатації від_17.08.2018 року, та Акт прийомки від 17.08.2018 року).
19. Стан їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та посудом,
санітарний стан, умови для миття рук відповідає вимогам
20. Наявність та стан обладнання медичного кабінету відповідає вимогам
21. Відповідність меблів у класних кімнатах, кабінетах, ростовим вимогам відповідає
вимогам
22. Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період: наявність плану підготовки,
стан опалювальної системи, котелень, теплоцентралі. Акт від 19.04.2018, відповідає
вимогам
23. Наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи. Відсоток
встановлених від потреби енергозберігаючих ламп, вікон, дверей 50%
24. Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони
праці (крім заступника з адміністративно-господарчої частини). Призначення
відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в кабінетах наказ від
01.06.2018 №29
25. Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу: наявність
протоколів про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці № 25 від
18.05.2016 (педагогічні працівники), №35 06.11.2017(обслуговуючий персонал); наявність
інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності Наказ від 01.08.2018 №112-о про
затвердження, журналів реєстрації інструктажів: журнал заведено (31.08.2012).
-

26. Відповідність вимогам безпеки та безпеки життєдіяльності кабінетів фізики,
інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни. Стан готовності до освітнього процесу
майстерень для проведення занять з технічних та обслуговуючих видів праці акти
прийомки кабінетів та інших примішень від 17.08.2018 року.
27. Стан освітлення у закладі освіти згідно з нормами _____ відповідає________
28. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я._медогляди пройдено
на 100 %_
29. Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників: 72 – чол.
30. Проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів
України від 01.08.1992 № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
праці») атестація робочого місця кухаря та шеф-кухаря проведена в 2017 році наказ
Управління № 322 від 31.05.2017року, атестація робочого місця оператора машинного
прання проведена в 2018 році наказ Управління № 272 від 01.06.2018 р., атестація
робочого місця оператора хлораторних установок проведена в 2018 році наказ
Управління № 184 від 23.04.2018 р.
31. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта перевірки опору
ізоляції електромережі і заземлення протокол №91/1 від 15.05.2018. Наявність вчасно
підтвердженого допуску до роботи у електромонтера і робітника, які працюють з
електроустановками __від 26.02.2018 року Протокол № 4.
32. Виконання «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи
освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016
№ 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за №
1229/29359. Наявність вогнегасників ВП-5 -12 шт та інших марок немає, стан
протипожежного обладнання _ відповідає вимогам ____, сигнал «Тривога» в наявності .
33. Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам
виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам Розділ 8
«Охорона праці».
34. Готовність приміщень в закладі освіти де розміщується в літній період табір
відпочинку з денним перебуванням дітей (табір відпочинку з денним перебуванням
«Барвінок»)
34.1. місце розташування__ЛЗОШ №7, площа__3 га____
34.2. розрахункова місткість дитячого табору_______, фактична кількість______
34.3. кількість змін___1 зміна _____
34.4. умови зберігання продуктів: (тих, що швидко псуються задовільні, сухих задовільні,
овочів задовільні)
34.5. забезпечення м’яким та твердим інвентарем забезпечено відповідно вимогам _
34.6. наявність інструкції про дії керівника при загрозі та виникненні надзвичайної
ситуації
34.7. План евакуації особового складу табору за сигналом оповіщення_______
35. Готовність приміщень в закладі освіти де розміщується в літній період табір праці і
відпочинку дітей (дитячий закладу праці та відпочинку «Олімп»)
35.1. місце розташування___ЛЗОШ №7 , площа___3 га___
35.2. розрахункова місткість дитячого табору_______, фактична кількість_______
35.3. кількість змін___1 зміна _____
35.4. умови зберігання продуктів: (тих, що швидко псуються задовільні, сухих_ задовільні,
овочів задовільні)
35.5. забезпечення м’яким та твердим інвентарем___________
35.6. наявність інструкції про дії керівника при загрозі та виникненні надзвичайної
ситуації
35.7. План евакуації особового складу табору за сигналом оповіщення_______

36. Готовність приміщень в закладі освіти де розміщується в літній період табір для
обдарованих дітей (_______________________)
36.1. місце розташування_______ , площа______
36.2. розрахункова місткість дитячого табору_______, фактична кількість_______
36.3. кількість змін________
36.4. умови зберігання продуктів: (тих, що швидко псуються______, сухих___,
овочів____)
36.5. забезпечення м’яким та твердим інвентарем___________
36.6. наявність інструкції про дії керівника при загрозі та виникненні надзвичайної
ситуації
36.7. План евакуації особового складу табору за сигналом оповіщення_______
37. Умови для дітей з особливими освітніми потребами у закладі:
37.1 наявність пандусу_відсутній _, та створення умов для доступності перебування дітей
з особливими освітніми потребами у закладі створено
37.2. створення умов для організації освітнього процесу створено
38. Наявність договорів на постачання альтернативної води від 02.05.2018 №14
39. Стан та відповідність нормам приміщень загального користування_задовільний,
відповідає вимогам.
40.Забезпеченість гарячим харчуванням учнів пільгових категорій 1-11 класів. 56 чол. та
інших категорій учнів 305 учнів.
41 . Кількість витрачених коштів на підготовку закладу __1026194,00 грн._
в тому числі:
бюджетних _____792000,00 грн.
позабюджетних _____209694,00 грн.
зароблені закладом 24500,00 грн.
42. Основні види робіт, виконаних до нового навчального року (зазначити обсяги,
вартість):
Дератизація та аналіз води - 646,30 грн., заміна замка кабінет 26 -114,00
грн., кабінет № 52 (шпаклівка, грунт, фарба) - 1696,83 грн., кабінет №60 та коридор ІV
поверх молодшої ланки (шпаклівка, грунтівка, фарба, світильники, заміна дверей) 11221,50 грн., діловодство (папір, файли, грамоти, фарба для принтера) - 5283,17 грн.,
кабінет № 18 (ремонт меблів, замок) - 182,40 грн., миючий та дезінфікуючі засоби (хлор,
чистячи та миючі засоби) - 4284,05 грн., робочий інструмент (ремонт болгарки,
перфоратора) - 374,70 грн., заміна задвижки на рамці вводу тепла (труба, шпилька,
крани) - 671,70 грн., харчоблок (підключення холодильників, фарбування стільців,
підключення протирочной машини) - 2330,33 грн., монтаж ІТП (автомати, короб,
пенофол) - 399,80 грн., ремонт шкільних меблів (саморізи, болти) - 941,15 грн., ремонт
сантехніки в туалетах (р/к-т для ремонту бачка, прокладки) - 908,50 грн., утеплення
вікон, дверей (піна монтажна, поролон) - 667,00 грн., закуплено (тонометр, трос для рем.
волейбольної сітки, пульт для актового залу, доплата за м/пл. двері, правило, плитко різ)
- 7801,60 грн., ремонт комунікацій в підвальному приміщенні (труби, крани, заміна замків)
- 565,65 грн., ремонт комп’ютера (секретарі) - 1200,00 грн., ремонт системи освітлення
(короб, дріт, лампи) - 520,16 грн., заміна дроту від щитової до харчоблоку (дріт, короб) 1277,95 грн., туалет ІІІ поверх молодшої ланки(цемент, пластик, двері, світильники) 12600,50 грн., откоси в кабінеті директора (пластик, сітка) - 620,30 грн., поточний
ремонт закладу (фарбування в коридорах) - 8770,59 грн., капітальний ремонт туалету на
ІV поверсі старшої ланки - 18698,34 грн., капітальний ремонт службовоготуалету на І
поверсі - 4502,83 грн., откоси в коридорах та в кабінетах №26,31,50,54,68, майстернях
9,10 - 3469,88 грн., косіння трави на території закладу (бензин, мастило) - 539,00 грн.,
ремонт водонагрівача в харчоблоці -653,00 грн., медикаменти - 140,00 грн., фарбування
спортивного майданчика та відновлення розмітки на стадіоні - 2156,30 грн., ремонт
коридору ІІІ поверх молодшої ланки (фарба, шпалери, клей, шпаклівка) - 3115,74 грн.,
ремонт бібліотеки (лутка, полоса з’єднувальна для лінолеуму) - 1154,83 грн., заміна

каналізаційних та водопровідних труб в кабінетах № 3,13,37,60,61,62,63,64,7 (труби,
пайка) - 3780,00 грн., ремонт випуску каналізаційної труби під харчоблоком (кріплення,
комплектуючі) - 405,90 грн.
43. Вказати заходи, які вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити
вартість):
Закуплено пульт для актової зали 3000 грн.
Інтерактивне обладнання для кабінету фізики – 300 000 грн.
Меблі для кабінету фізики – 40 000 грн.
Холодильники – 2 шт. (12 000 грн.)
Морозильна камера – 6 000 грн.
Машина для протирання продуктів – 24 000 грн.
Замінено кришки парт - 27 000 грн.
Закуплено стільці – 21 000 грн.
Придбано жалюзі для 3-х кабінетів – 15 000 грн.
Дошки для початкових класів – 3 шт. (10 000 грн.)
Зміна дверей в коридорах на поверхах початкової ланки наметало пластикові – 2 шт.
(24 500 грн.)
44. Рекомендації: комісії
____________________________________________________________________________
45. ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:
Після проведеної комісійної перевірки Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 7 Лозівської міської ради Харківської області

комісія вважає, що

заклад осіти готовий до роботи в новому 2018/2019 навчальному році

Голова комісії :

м. п

1 _________________

В.Я.Барановський

(підпис)

.

Члени комісії
м. п.

2 _________________

В.М.Урванцева

(підпис)

м. п

3_________________

О.П.Корпан (за згодою)

(підпис)

.

4 _________________

В.М.Музика

(підпис)

5 _________________

Л.П.Метеленко

(підпис)

м. п.

6 _________________

С.В.Подушко (за згодою)

(підпис)

м. п.

7_________________

Т.В.Овчарюк (за згодою)

(підпис)

м. п.

8 _________________

Л.О.Добродум

(підпис)

м. п.

9_________________
(підпис)

Акт складено у 4-х примірниках

П.А.Цюпак

