
Матеріально – технічна база та фінансово – господарська діяльність 

КУ ОНЗ «Миропільська гімназія» 

 

Матеріально-технічна база закладу охоплює будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в 

балансі школи. 

Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі кошторису. 

Головним розпорядником бюджетних коштів є Миропільська селищна рада 

Миропільської ОТГ. 

 

 

Навчально-матеріальна база школи 

(планування зміцнення та покращення) 

 

1. Завершення ремонтів коридорів, вестибюлів закладу.  

2. Оформлення акту підготовки школи до нового навчального року.  

3. Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року.  

4. Забезпечити школу засобами прибирання та мийними, дезінфекційними 

засобами, з метою забезпечення належного санітарно-гігієнічного та 

протиепідеміологічного режиму школи. 

5. У навчальних кабінетах, майстерні обладнати куточки для дезінфікуючих 

засобів, аптечки з необхідними медикаментами.  

6. Оновлення інформаційних стендів у коридорах школи, у навчальних 

кабінетах. 

7. Сприяння в придбанні обладнання для кабінетів математики, фізики, 

біології, географії, кабінетів суспільно-гуманітарного циклу. 

8. Сприяння реалізації проєкту капітального ремонту спортивної зали.  

9. Сприяння у встановленні аварійної протипожежної сигналізації.  

10. Сприяння у проведенні капітального ремонту огорожі навколо території 

закладу.  

11. Організація інвентаризації матеріальних цінностей школи.  

12. Перевірка світлового та повітряного режимів у школі.  

13. Підготовка школи до роботи в зимових умовах.  

14. Проведення інвентаризації.  

15. Рейд-огляд шкільних підручників. 

16. Аналіз використання енергоносіїв.  

17. Стан температурного режиму школи.  

18. Контроль стану шкільного двору, усунення зледеніння доріжок та 

сходинок.  

19. Огляд навчальних кабінетів. Стан меблів та обладнання.  

20. Підготовка наказу “Про початок навчального року в системі цивільної 

оборони”.  

21. Підготовка до ремонту школи.  

22. Аналіз використання бюджетних коштів та енергоносіїв.  

23. Поточний ремонт навчальних кабінетів. 

24. Капітальний ремонт приміщень навчальних кабінетів для 1-х класів. 

25. Обладнання приміщення для ще одного навчального кабінету.  



26. Робота на шкільних клумбах та пришкільній території. 

27. Аналіз витрат коштів та енергоносіїв.  

 

         Для навчально-виховної роботи в школі обладнано 23 класні кімнати загальною 

площею 1215 м², а також: 

- майстерня 191,8 м²; 

- спортивна зала, роздягальня з коридором 296,8 м²; 

- кабінет медсестри 12,5 м²; 

- харчоблок та їдальня 102 м²; 

- бібліотека 240 м²; 

- історико-краєзнавчий музей 215,58 м². 

         Також обладнані кабінет директора, секретаря, кабінет соціальної і психологічної 

служби, кабінет заступника з НВР, кабінет заступника з ВР, кабінет інженера з 

охорони праці, тренерська для вчителів фізкультури, інвентарна для спортзалу. 

        До послуг учнів і вчителів роздільні  внутрішні вбиральні. 

        Стан приміщень задовільний.  Щорічно при підготовці школи до навчального 

року здійснюється косметичний ремонт  приміщень.  

         Колектив школи на перше місце ставить створення розвивального середовища, 

тому, що тільки у позитивно створеному  середовищі дитина  може розвиватися сама, 

вона обмірковує, спостерігає,  робить висновки. До послуг учнів, вчителів у школі 4 

плазмових  телевізори, 15 мультимедійних  комплекси, 30 ноутбуків (з них 

використовуються в управлінсько-господарській діяльності – 5), 3 переносних 

проектори, 21 комп′ютер (підключені до мережі INTERNET), принтери 22. 

Санітарний стан території школи та приміщень – задовільний. Засновник  школи 

Миропільська селищна рада намагається забезпечувати життєдіяльність та організацію 

освітнього процесу необхідними матеріалами, меблями, наочністю відповідно до 

сучасних вимог.  

Дякуючи селищній раді,  спонсорській допомозі батьків та вчителів  матеріально-

технічне забезпечення школи постійно поповнюється, видозмінюється. Педагоги та 

батьки  прагнуть, щоб освітнє середовище було джерелом збагачення дитячої 

діяльності. 

 

 


