
АКТ 

перевірки готовності закладу загальної середньої освіти 

до 2021-2022 навчального року 
 

Складений «_____»____________2021 р. 

Повна назва, тип, №  закладу освіти_ Комунальна установа_Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №25, Сумської області м. Суми  Сумської області _______________________________ 

Рік побудови _1967 р.__________________________________________________________ 

Повна адреса 40002, м. Суми, вул. Декабристів, 80 ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон ____(0542) 61-82-55_____________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти ____ Голуб Лідія Василівна__________ 

 

Робоча група встановила: 

1. Створення умов для учнів 1-их класів (%): 

наявність куточків відпочинку в класних кімнатах_100%___________________________ 

наявність кімнат відпочинку (сну) для першокласників, які відвідують ГПД   _немає___ 

облаштуванню приміщень для організації рухливих ігор облаштовано________________ 

2. У 2021-2022 н.р. в закладі освіти буде _2__ груп продовженого дня, у них __60_ дітей,  

__немає_ кімнат для відпочинку.  

3. У 2021-2022 н.р. буде функціонувати  39___ класів, у них___1090 учнів, у І зміну 

__27_ класів, у підзміну ___12__ класів, у ІІ зміну ___-_____класів. 

Середня наповнюваність класів_28_. 

4. Наявність проєкту плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік 

_____наявний________________________________________________________________ 

5. Освітня програма на 2021-2022 навчальний рік ___наявна________________________ 

6. Проєкт розкладу уроків та факультативів ____наявний___________________________ 

7. План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради 

________________________наявні_______________________________________________ 

8. Оснащення закладу комп’ютерною технікою: 

 кількість комп’ютерів, задіяних в освітньому процесі__56_________________________ 

кількість комп’ютерів, задіяних в роботі адміністративного персоналу ______9________ 

наявність кабінетів інформатики (кількість)____2__________________________________ 

окремо для початкової школи __1_______________________________________________  

9. Готовність кабінетів інформатики до роботи у новому навчальному 

році____готові_______________________________________________________________ 

10. Шкільна бібліотека: 

зміцнення матеріальної бази бібліотеки: ________________________________________ 

робота щодо поповнення книжкового фонду: 

Проведення акції «Подаруй бібліотеці книжку», подарунки батьків, спонсорів_________ 

інноваційні форми роботи бібліотекарів із школярами, учителями: 

масові заходи для учнів, презентації, години краєзнавства, літературні свята; презентації 

та огляд матеріалів преси для вчителів, анонсування новинок літератури,друкування 

матеріалів з інтернету, ксерокопіювання__________________________________________ 

забезпеченість учнів необхідними підручниками (%)_98____________________________ 

11. Охорона закладів освіти: 

охоронна фірма (назва) Управління поліції охорони в Сумській області (за викликом)____  

наявність ліцензії _так__________________________________________________________ 

не охороняється _______________________________________________________________ 

камери спостереження ___так____________________________________________________ 

наявність «Тривожної кнопки» відсутня___________________________________________ 

 



12. Організація харчування: 

готовність харчоблоку до експлуатації (так/ні), відповідність вимогам НАССР___так___ 

забезпеченість холодильним, технологічним обладнанням, посудом, інвентарем 

__________забезпечено________________________________________________________ 

санітарний стан харчоблоку ________добрий______________________________________ 

наявність буфету ______немає__________________________________________________ 

кількість  місць у їдальні __120_________________________________________________ 

наявність холодної проточної води __наявна______________________________________ 

наявність гарячої проточної води ___наявна_______________________________________ 

умови для миття рук учнів ___забезпечені ________________________________________ 

13. Організація питного режиму:__забезпечено____________________________________ 

14. Медичне обслуговування: 

забезпечення умов для надання невідкладної домедичної допомоги__умови створені___ 

створення умов для проведення медичних оглядів учнів _умови створені, проводяться 

щорічно у відповідні терміни___________________________________________________ 

проходження медоглядів працівниками закладу здійснюється своєчасно, відповідно до 

графіка______________________________________________________________________ 

15. Кількість учителів, які вперше розпочинають педагогічну діяльність у 2021 році після 

закінчення вищих педагогічних навчальних закладів _немає_________________________ 

у тому числі у початковій школі __немає_________________________________________ 

16. Наявність в адміністрації книг звернень громадян ____наявні____________________ 

17. Стан куточків державної символіки __наявні, у задовільному стані_________________ 

18. Підготовлені до нового навчального року: 

 

Кабінети 

(лабораторії) 
Кількість 

Укомплектовано 

навчальним обладнанням 

відповідно до Положення  

про навчальні кабінети 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

Тимчасового переліку 

навчально-наочних 

посібників і навчального 
обладнання 

Наявність 

перспективного 

плану обладнання 

кабінету 

Наявність 

правил безпеки 

і пам’яток для 

кабінетів 

закладів освіти, 

їх виконання 

Повністю Частково Є Немає 

Хімії 1 +  +  + 

Біології 1 +  +  + 

Фізики 1 +  +  + 

Укр. мови 2 +  +  + 

Історії 1 +  +  + 

Права 1 +  +  + 

Географії 1 +  +  + 

Англ. мови 4 +  +  + 

Інформатики 2 +  +  + 

Зарубіжної 

літератури 

1 +  +  + 

Математики 2 +  +  + 

Захист 

України 

1 +  +  + 

Поч. класів 11 +  +  + 

Муз. кабінет 1 +  +  + 

 

 



19. Готовність до занять навчальних майстерень, кабінетів обслуговуючої праці, їх 

характеристика: 
Назва 

майстерні, 

кабінетів 

Площа

, м
2
 

К-сть 

робочи

х місць 

Наявність 

обладнання та 

інструментів 
за нормою 

Тип 

підлоги 

Освітленість Електро-

захист і 

вентиляція 

Столярна і 

обслуговуючої 

праці 

100 м
2 

32 достатнє 
Дерево, 

лінолеум 

Лампи 

розжарювання, 

люмінесцентні 

наявні 

 

20. Проведення поточного/капітального ремонту (назва, підрядна організація, термін 

виконання): 

капітального Капітальний ремонт 3-го поверху ;ТОВ «АЛЬФА БУД 21»  до 31.08.2021р. 

поточного  косметичний ремонт рекреацій 1,2 поверхів, туалетних кімнат (грудень 2021 р.), 

навчальних__ кабінетів. 

21. Стан території та огорожі (дата останнього ремонту) огорожа наявна, задовільний __ 

22. Кількість і стан: 

допоміжних споруд_1 задовільний_______________________________________________  

основних споруд __1 задовільний _______________________________________________ 

23. Стан асфальтованих/бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників __немає______ 

24. Спортивні споруди і майданчики, їх технічний стан та оснащення спортивний майданчик 

– площа -7526 кв. м ; дитячий майданчик – площа – 200 кв.м стан задовільний_____________ 

25. Стан спортивної зали, наявність  та стан обладнання,  інвентарю за нормами 

___наявний, стан задовільний, інвентар відповідно до норм___________________________ 

26. Наявність ресурсних кімнат, медіатек наявні___________________________________ 

27. Стан інженерних комунікацій: 

водопостачання централізоване, задовільний______________________________________ 

газопостачання  відсутне_______________________________________________________ 

електропостачання _задовільний________________________________________________ 

каналізація _ задовільний______________________________________________________ 

28. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення (№ акта та дата 

виконання робіт)___наявні (протокол від 20.05.2021 №389/05)_______________________ 

29. Стан центральної вентиляції, наявність актів повірки вентиляційної системи ____  

задовільний, повітрообмін в закладі здійснюється відповідно санітарно-гігієнічних вимог (акт 

повірки від 12.07.2021 року )____________________________________________________ 

30. Готовність закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період, наявність актів 

готовності до опалювального періоду поточного року (дата отримання акта)  готовий, план 

підготовки наявний; стан задовільний (акт готовності теплового господарства до опалювального 

сезону від 03.08.2021 №11)_______________________________________________ ____________ 

31. Забезпеченість умов безпеки життєдіяльності (БЖД) учасників освітнього процесу 

(наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки 

життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з БЖД, інструкції з безпеки в 

кабінетах) 

__наявні_____________________________________________________________________ 

32. Організація роботи з пожежної безпеки (наявність наказу (номер, дата) про 

призначення відповідальної особи, виконання приписів, дата проходження курсів з 

питань пожежної безпеки)  _ наказ № 11-аг   від  06.05.2019 р.., приписи виконані, курси 

з питань пожежної безпеки Кучеренко В.Г.(з 15.07.2020по 17.07.2020 року)___________ 

пожежні щити _наявні________________________________________________________ 

вогнегасники _наявні, повірені_________________________________________________ 

блискавкозахист __відсутній___________________________________________________ 

пожежні рукави _наявні , повірені_______________________________________________ 

інструкція з пожежної безпеки та план евакуації _наявні___________________________ 



33. Організація роботи з охорони праці (наявність наказу (номер, дата) про призначення 

відповідальної особи, стан виконання приписів, дата проходження курсів з питань 

охорони праці)  

Наказ № 9-аг від 06.2021року. Курси: директор школи Голуб Л.В. (посвідчення №22/01/20 

від23.06.2020 року); відповідальна особа Лисянська Л.А. (посвідчення №24/01/20 від 

13.07.2020 р.); інженер з ОП Вітренко О.О. (посвідчення №3936 від 13.12.2019 р.); голова 

ПК Скрипниченко Т.М.  (посвідчення №21/21 ДН-21 від 20.05.2021 року). Приписи 

виконано._____________________________________________________________________ 

34.Система енергетичного менеджменту закладу (наказ про  функціонування системи, 

відповідальна особа за ведення моніторингу споживання енергоресурсів, куточок 

енергозбереження, систематизований перелік документації з енергетичного менеджменту, 

виконання плану заходів з енергозбереження у поточному році) 

наказ №188-од від 24.12.2020 р.( відповідальна особа Кучеренко В.Г.); куточок 

енергозбереження наявний; систематизовано перелік документації з енергетичного 

менеджменту; план заходів виконується._________________________________________ 

35. Стан доступності до будівель та приміщень для маломобільних груп населення (МГН), 

у тому числі осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та опорно – рухового 

апарату___–__________________________________________________________________ 

36.Наявність та реєстрація колективного договору __наявний, зареєстровано шляхом 

внесення відповідного запису до реєстру територіальних угод та колективних договорів 

08.07.2021 року за реєстраційним №591_____________________ 

37. Матеріали щодо проведення звітування керівника закладу освіти 

_____наявні_________________________________________________________________ 

Рекомендації робочої групи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Висновок робочої групи про готовність закладу загальної середньої освіти до нового 

навчального року 

_____________________________________________________________________________ 

 

Голова робочої групи: ________________ Данильченко А. М. 

 

Заступник голови 

робочої групи 
________________ Дрига Т. В. 
 

Члени робочої групи: 

 

________________ Гончарова Н. О. 

_______________   Назаренко О. В. 

________________ Пантюшенко С. В. 

________________ Феденко О. О. 

________________ Корж В.Г. 

________________ Сєчной О. І. 

________________ Дворянинова А. В. 

________________ Гога Л. М. 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


