
Акт перевірки готовності 
закладу освіти до 2019/20 навчального року 
Селятинського ЗЗСОІ-ІІІ ст. ім. О. Зайця

Цей акт складений «(£» серпня 2(Кд> р. комісією, затвердженою розпо
рядженням голови Селятинської сільської ради від 31.07.2019 №71-ОД, та
кого складу:

№
з/п

Прізвище, ім ’я та по 
батькові посада Відношення до 

комісії

1
Полянчук Валерій 
Кузьмович

Голова Селятинської сільської 
ради ОТГ (за погодженням) Голова комісії

2.

Косар Роман 
Дмитрович

Начальник відділу освіти, культу
ри, молоді та спорту 
Селятинської сільської ради ОТГ 
-  заступник голови комісії

Заступник 
Голови комісії

3. Бойчак Андрій 
Олександрович

Заступник голови 
Селятинської 
Сільської ради ОТГ

Член комісії

4.
Скидан Лариса 
Драгошівна

В.о. начальника фінансово- 
економічного відділу 
Селятинської сільської ради ОТГ

Член комісії

7.

Бевза Пилип 
Іванович

Фахівець з дотримання санітарно
го законодавства Управління 
держпродспоживслужби в Пу- 
тильському районі

Член комісії

8.

Петрик Людмила 
Василівна

В.о. завідувача Путильського ра
йонного лабораторного відділен
ня винницького міжрайонного 
відділу лабораторних досліджень 
ДУ ЧОЛЦ МОЗ України (за пого
дженням)

Член комісії

9.

Ялов’як Назарій 
Володимирович

Провідний інспектор Путильсько
го РС УДС НС України в Черні
вецькій області, старший лейте
нант цивільного захисту (за по
годженням)

Член комісії

Установлено:
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2. Стан навчальних майстерень (0-5 балів)

Назва Кількість
(площа)

Кількість 
ро

бочих місць

Забезпеченість відповідно до 
Типового переліку

% +, - до минулого року

Обробки деревини і *ь>о 30 -V



Обробки металу г.о 9С? V
Комбінована
Обслуговуючих видів праці

Інші

3. Стан приміщень для занять спортом:

Назва Кількість (пло
ща)

Стан
(0-5 балів)

Забезпеченість обладнан
ням,спортивним інвента

рем
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+,- до ми
нулого ро
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-У\ ^

с\^и>А. ч к . 3 Ч'Зі >
©ГС*_£ С у̂ чл. і ч->

4. Стан додаткових приміщень (0-5балів):

Назва
Забезпеченість відповідно 

до норм у % Санітарний стан
меблями обладнанням

Актова зала <ко ^ А
Медичний кабінет к )  а<о - Ґ

Кабінет практичного психо
лога С-0 ' З

Кабінет соціального педаго
га

Кабінет для роботи учнівсь
ких організацій Ч-о

Кімната психологічного ро
звантаження
Учительська Ш )

Методичний кабінет 9 0  ч ю
Кабінети заступників

Кабінет директора ко ю  £,о +
Кімната для відпочинку 

першокласників
Шкільний музей (на

зва,керівник) <*0 9 0 3

5. Стан підсобних приміщень (0-5 балів):

Назва Стан Примітка
Для зберігання автотранс

порту -V
Складські -V
Санвузли —-

6. Зовнішній стан будівель (0-3 бали):
Стан фасаду Стан фундаменту Стан вікон Стан даху



1 1 %

7. Якість проведення ремонту (0-3 бали):

Вид ремон
ту

Якість ви
конаних ро

біт

Сума виді
лених бю
джетних 
коштів

Сума додат
ково залу

чених кош
тів

Хто прово
див роботи примітка

8. Забезпеченість технічними засобами навчання (0-5 бали):
Назва ТЗН Має бути за нор

мою
Фактично є (спра

вні)
Придбано за мину

лий рік
Комп’ютер Ц-г. г  ь
Мережа інтернет 1(90 'ЛІЇ/ґ 2л -—
Сканер
Ксерокс
Телевізор { 0 9
Магнітофон
Електрофон
Кінопроектор
Діапроектор
Епіпроектор
Відеокамера
Радіовузол
Мовна лабораторія
Мультимедійний
клас
Мультимедійний
проектор 3 ь

Інтерактивна дошка 5 ь 1
Програмне 
комп’ютерне забез
печення
Аудіовізуальні посі
бники

Забезпеченість умов для комплексного використання ТЗН
9.Стан шкільної території (0-5 балів) Ц , огорожі(0-3 балів) !Ь 
Рівень озеленення території навчального закладу, стан квітників 
(0-5 балів) ___
Стан підходів із твердим покриттям до приміщень___
Стан майданчиків :
*географічного: забезпеченість — %; стан огорожі 
*спортивного:споруди - А_____________________
їх технічний стан
*

А

для рухливих ігор та відпочинку школярів:



1-4-х класів
- 5-12-хкласів _
* для сміттєзбірника
Наявність на території ємностей для збору відходів
Наявність перед входами в навчальні приміщення скребочків, решіток 

ДЛЯ очищення взуття ВІД бруду _______________________ .
Санітарний стан території
10. Навчально-дослідна ділянка: площа 

(0-5 балів).
11. Стан пришкільної території___

_£)_відповідність Положенню

стан
Наявність регулювальних знаків на під’їздах до навчального закладу, їх 
_____ ^ _____(0-3 бали).
12.Умови для організації харчування учнів (0-5балів). 
Приміщення:

Обідня зала кухня
Мийні столо
вого та кухон

ного посуду

Приміщення 
охолоджувальних 
камер для збері
гання продуктів

Комори для 
сухих продук
тів, овочів, на

поїв, соків
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•{ -V" и ю  -Л- <7 0 — £ 0  —
Відповідність обладнання санітарно-гігієнічним нормам У си_л̂ У 
Наявність проточної води: холодної -у  , гарячої —С

каналізації -Н
Наявність укладених договорів з організації харчування школярів, з

ким ___________________.
13. Дотримання норм і правил техніки безпеки (0-5балів).
Атестація відповідальних працівників з охорони праці -у~______ .
Наявність посадових інструкцій відповідальних за організацію роботи з 

охорони праці_____32_____.
Наявність затверджених інструкцій з охорони праці__ ____ ± :_____•
Проведення інструктажів з охорони праці _  ___±1_______•



Наявність правил техніки безпеки в навчальних кабінетах : фізики 
у  хімії -Ч біології -у інформатики -У майстер

нях -у  спортивній залі -С .
Наявність актів-дозволів на експлуатацію: кабінету фізики у  хімії 

-у біології у- інформатики -у  майстерень 4 -
спортивної зали -у спортивного майданчика у-_____, ігрового
майданчика для учнів 1-4 -х  класів ■— ,5-12-х класів —

Наявність актів придатності до експлуатації спортивного обладнання: 
інвентаря у- нестандартного обладнання -у .

Наявність актів обстеження робочих місць - у _____________ .
14. Виконання правил пожежної безпеки (0-5 балів).
Забезпеченість засобами пожежогасіння:
Крани Шланги, рукави Вогнегасники Пожежні щити
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Наявність на поверхах план-схем евакуації учнів та працівників на 

випадок виникнення пожежі_____У;_________________ .
Стан шляхів евакуації, аварійних виходів ______ •
Стан горищ щУ_____ .
Дата, № акта обробки деревних конструкцій перекриттів пожежозахис- 

ним розчином уУ Сх_________________ .
Стан виконання приписів інспекторів пожежного нагляду за минулий 

навчальний рік .
15. Стан вентиляції: природної ; штучної ^  (0-3 бали).
16. Стан водопостачання (0-3 бали).
Тип_____________________________________________________.
Проведення очистки джерела водопостачання та стан локальних водоп

роводів (№ наказу, № і дата акта про проведену роботу)_________.
Благоустрій джерела водопостачання, його огородження
Проведення профілактичної дезінфекції систем водопостачання (№ і 

дата акта)__________. Результати проведеного аналізу води___________.
Забезпеченість засобами для обеззаражування питної води (керамічні 

хлораторні патрони «Акватабс»)__________________________.
Наявність питних фонтанчиків, бачків на території закладу та в його 

приміщеннях У______________________________________ .
17. Стан електрогосподарства (0-3 бали).
Перевірка опору ізоляції електромережі та заземлення (рік обстеження, 

№ акта)___ У-ч ^ ,________ .
Стан електроарматури (розетки, вимикачі, рубильники,запобіжники

тощо)____ ______________________ .
Наявність попереджувальних написів біля розеток, вимикачів, електро

установок _____ У Ч_СсОччизУуО_______________ .



18. Стан освітлення (0-3 бали).
Тип штучного освітлення________

Відповідність освітлення приміщень діючим нормам:

Навчальні приміщення
Відповідність нормам 

освітлення Відповідність вимогам 
освітлювальної арматуриприродного | штучного

Класні кімнати, навчальні 
кабінети

Майстерні *чГ-е " -'С з

1£

Спортивна зала
19. Стан системи опалення (0-3 бали).
Котельня \ _____ .
Теплотраса Ь
Пічки —
Рівень їх готовності до опалювального сезону _____ .
Забезпеченість твердим паливом:
*дрова:норма Ч5>о куб.м; фактично У>Чо куб.м;
*вугілля: норма -— т,фактично т.
Стан системи газопостачання_____ __________________________.
20. Організація підвезення учнів і педагогів у сільській місцевості (0-3

бали):
Проживає 
на відста
ні понад 

3 км

Із них може 
підвозитись Будуть підвозитись Потреба в пришкіль

ному інтернаті
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гогів

ким Наявність
укладеної
угоди

Скільком
учням

Наявність,
стан

Т І  ?_ 1 ^ 2  ЧлДК,

21. Організація навчально-виховного процесу(0-5 балів).
Планування роботи навчального закладу.
Наявність:
- Плану роботи на новий навчальний рік чгодс ;
- Робочого навчального плану Ч _____ ;
- Раціональність планування використання годин варіативної складо

вої типового навчального плану______________________;
- Пробільність навчання_______________________;
- До профільне навчання_________— -____________;
Розподіл тижневого навантаження ллу призначення клас

них керівників Т смс_______ , вакансії_____________, задоволеність пе
дагогів розподілом тижневого навантаження_________________ .

Комплектування класів:



- усього класів А, V , із них 1 -  4-х Ц , 5 - 9-х , 10 -  12-х

- усього учнів -  ̂ із них 1 -  4 -х____, 5 -  9-х____, 10 -  12-х
_____5

Раціональність розподілу класів за шкільними приміщеннями______.
Зарахування учнів у: 1-ші класи______, 5-ті класи_____, 10-ті класи

_____, профільні класи, групи___________, інші класи_________________.
Стан охоплення навчанням дітей і підлітків, закріпленого за закладом

мікрорайону________________ .Продовження навчання випускниками 9-х
класів _____________. Працевлаштування випускників 11 (12)-х класів

Наявність доповіді на засіданні педагогічної ради «Про підсумки робо
ти педагогічного колективу за минулий навчальний рік та основні завдання 
на новий»_______________________________________.

Відповідність режиму роботи навчального закладу санітарно- 
гігієнічним нормам_______________________________________.

Зауваження:
№
з/п Зміст Термін

виконання
1
2
3

Висновки комісії про стан готовності навчального закладу до нового 
навчального року _

Акт підписали:
Голова комісії 
Заступник голови 
Члени комісії:

Скидан 
Бевза 
Петрик 

Ялов’як

Представники навчального закладу:


