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АКТ ПеРеВiРКИ ГОТОВНОСТi

С#;"±~rz-"#fТТ#РСfнiч`шiннй4}#ш#=.+'ГГL"+'ф1сй;;##';2&+

до 2017/2018 IIzівчального lюку

Цей акт складений {{+r» серпня 2017 року комi€i€ю. затвердженою  наказом
},j'IтIрав.гiгiння ос.вiтF. .Ке.ттн2th,Iенецькf`эi. раГщержадмiнil=jтрацi±  вiд  15 .06.2017 №89 у
складi:

іМЕlРТНLЧЮК Л.1.  -НаЧЗЛЬННК }т7ГILzГ€В+ЧiННЯ 9СВiТIЧ Рд{А±  ГОіЧОВа КО+htfiСii.
Члени комiсii.:
Андрущак Л.ПE   -начальник вiддiтI}r' монiторингу, iнспектування навчальнш
г3акладiв та методично1. роботи },;тправлiння освiти РдА
Матковський О.В. -завiдэ;7вач райметодкабiнетом
Ткач о.1. -методист райметодкабiнет}t
КиLрннцьF_шйФ.I.-L:.тарш.и.йiLчженер}г,тправ.ттLн±няос,Е_iтиРдА
Лекар А.Б. -тегшсілог 5,rтправлiння  освiти РдА
Лопатко О.В. -начальннк Кельменецького вiддiлення Управлiння виконавчоi.
д{чр€кцii.   Ф€Lчд},т  сJоцiЁdчьноге  €тDаLгvвЁнL ]чL я   УкрLа+i.нн   Е   Ч€рLчiвеi!Fсiй   обла€тi
К}'вiла В.L в.о.  начальника упБавiiння держпродспоживслужби Украi.ни у
Кельменецьком},т районi
Гульчак    Ю.1.     -    головний    iнспектор    Кельменецького    РС    УдСНС
Чернiвецькоi. областi
Пернай   В.С.   ~   завiдуючий   вiддiлення   органiзацii.   санiтарнонгiгi€нiчних
дG€Л1дЖ3нь  Ке~ттъг+±енецьF`Ого  },,Iiжрай.эннс!го  Бlдд1.ттJ'  лабоРаТОРННХ дОС Л1дЖеНЬ
державно.і.  Установи  «Чернiвецький  обласний  лабораторний  центр  МОЗ
украi.ни}}.

tзrТ присутноСТi с`ж-

Установлено:
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1 . Стан навчальних примiщень

Клйснi кiмнатн,
навчаdчI]нi кабiнети

IНО3еШLllМОВН

(0-5балiвj:

ВiдПОВiдНiСТЬ

Lве]`юнт?т
кГkьg  ! ::нЧ::Зk:их

Iтлаггнi)     |норм

Оформлення
ВiЦПОВiдНО      до
ВИіМОГ               ПСL

ггро

Рiвень забе`шеченостi
навчально-наочними

посiбннкашI, Об.іаднан-
НЯМ ВiдПОВiдНО до
ТНПОВQГО ПеТХ±ЛЕНY

З ар}бiжнLі.i пітер ат}ти

1.`ТОРіі.  ПРаВО3НШС'ТВа

''                  Фi3IшI [

Б1iL;гжс,гii

і БiблютеБ:а

| У т. ч. шп'а`тшшчl з.ал
R=lштосхLівще
Кiшата дш зберiгашш
п1др}-шы

Рiвень забезпе-
ченостi

мебJIями

Стан навчальних майстерень:

1lна!Rа

Iii_
'

l_

ФОнд
пр,"iрнIIЕiв

.ттLітературн`
гЁкр',-пш

до МИН}ТЛОГО РОКУ

Idлькiсть
(п.тющаj

Iапькiсть
рн50чИХ МiСЦЬ

З&5е:нgчзн!стL вйнзвiд!I€ дс
ТIіпового пере.г|iк}т



+, -дО МИНУ-ЛОГО РОк}т

Обріібки дщев1ш1
С)бробш[метащJ

!КIJ+НбiЕЕСі3З'`аuЧ.:і

Стан примiщень для занять спо

назва Кiлькiсть {шоша) 1'х стан

Забезпеченiсть
обладнаI1ням`спортIIвннм

iнвентарем
+-до

МИН}ТЛОГО  !
l)0h`.\`_ _  _ _  :

2.Стан додаткових примiщень (0-5балiв):
l      Забезпечgнiсть вiдповjднодо
l

меблямн
назва

Акгова зала

Кабінет пр.актичнсtго псIiхолога

норм }т %
Обладнанням

СанiтаlіниI-Iстан

Кабінет ссщіа,т1ьного педагоm
I{=абiнет дш роботи }гчніБсы1ш

]ргаhзщiй
Кihшата псIко.тюгiчногіі

l]о'3вшажешш
Ушпе.т1ьська

Метс!д1шнй кабiн§т
КабшЁтн заст}ггшшш

КабiнетдщэеFтора
t{il`,jна т `і д.т1я вiцгіс!чI iнк-,v'

перш\юіас`шшiв
Шкі.тъшшul м}tгзеГ[ (назва;керiвнж)

3. Стан пiдсобних примiщень:

д.т1я 3берiгашЕя автікранс1юрту
склщ1.ьы
Санву3ш

гiрЁiiЕiтка

i.  `ГjОвнішній с`і`ан б.`;дівсjіь {`0H3  баJіиj:



5. Якiсть проведення ремонт}т' [f0-З бали):

Вид ремонту
якiсIъ

виконаних
робiт

сума
вщiлених
бюджетних

Ёштiв

6.  `ЗабеLг3печенiсть

ХТО 11РОВОдИВ

роботн

технiчними  засобами навчання (0-5 бали):
Наiва 13Н                  Ма€б}`тнзанормою     !    Фаh'тичнос (сп|іавнi)

примiтка       !

Нгjндба.iЁ.=-за.гtЁйЁ±э-лйFЕ
рiк

жа iнтернет

Тел8вiзор

МШ[iГL1фОН

ВiдеоМаI`Н1ТОфі1Н

ЕЛеКЩ)L1фL1Н

дiакрljgLтор

ЕгhрLl8нор

ВiдеіікЕшер.а

Радіов=,і'зL`л

мс,вйа ,тIЕiб

МультI"едіIuпш-Iпроеніір

Прс`граhше       кош'ютерне  !

АУд1ОВiЗ}J+аШН1 ПіJ СiбНIШI

Забезпgченiсть умов для комплексного використання ТЗН
7.СТаН  ШКiгтIь±±О.і.  TePFLTOPii                                    .  QГсэРоЖі

Рiвень     озелен€Lння     територi.і`     навчальног-о     закладуг

СТаF[ IТ.1д?Ю,д1В 1t3 ТВ§+РдИМ IЮF`РНТТ,П[М до ПРирv'{iтщеНЬ
Стан майданчикiв :
*географiчногс5 : забе`зпеченiсть              °,`'0; стан огорожi
*СПОРТИВНОГО:СПОР}'дИ -

1х тешiчний стан
* для р}гхливих iгор та вiдпочинкv шко.шрiв:

-і-4-х кгтт.ас,iв

-5-1 l-хкласiв

СТаН       КВ 1ТНИК1В



* для смiтт€збiрника
НаявLчiс.ть Lча т€риторiЁ €,мнос,т€й дтт.ч збору вiдіюдiЕ
Наявнiсть перgд  входами в  навчальнi  примiщення скребочкiв,  решiток для
очищення взуття вiд бр}-ду
СанiтарннFL стан терFLторіі _
8.  Навчально-дослiдна  дiлянка:  пло1ца          :вiдповiднiсть  Положенню  (0-5
балiв).
9. Стан пришкiльноi. територi-і.
Наявнiсть рег}глювальних знакiв на пiд'Iздах до навчального закладу, 1.х стан

t)-3балиj
l П.Огіг±чнiп`аттiя тч:агtцvвянтш vцнiR    /Пiбя ттiв\_  ч  '  -г'-_J-+1\--+iJ,+   L--г   --.=  Ji-_iг+iiii._i

Примiщення:

Обiгнтня `вагIа

Оснащенiсть:
нос}д8м

кухня
МИйШi СТtШОВОГО

та к}'хонного
пос+т=щт

С l mЮl3НМИ mбО|JilМН

ПримiщенIIя
ОХ&Т[ОдН$7ВШЬНИХ

Rамёр для
зберiгання пр од}тктiв

Комо[ш дпя g-хих
ПРОкуН`ТiВ, ОВОЧiВ,

напо.1.в, сокiв

Техноігюгiчниbrl
Обtmднанням

Вiдповiднiсть обладнання с-анiтарно-гiгi€нiчним нормам
Нанвніс'іь    ііроіUчноi.    води:хоjюднUi.

•.I1

КЯНЯП1Э`;іТТіі

l,аряlюi'

Наявнiсть  }'кладених  договорiв  з  органi`'3ацii.  харчування  школярiв,  з  ким

1 i . дот.риман.ч,ч ноiэм i нраЕi±л т€інiки бе3.ч€кLч {`0-5t5ал±в}[
Атестацiя вiдповiдальних працiвникiв з охорони працi
Наявнiсть  посадових  iнструкцiй  вiдповiдальних  за  орг-анiзацiю  роботи   з
охорони праці
Наявнiсть затверджених iнструкцiй з охорони працi
Проведення iнстр}r'ктажiв г3 охорони працi
Наявнjсть  гLтравFL,пL  т€хнiкй  б€зLтIеки  в  FLавча.тт.ьних  кабiнетах  :  г+`iзF+ки
хih,[i.1. бiОЛОГil.                       3    iНфОРМаТИКИ

ч  СПОРТИВНiй  '3аЛi

майстернях



Наявнiсть   актiв-дозволiв   на  експщ;'атацiю:   кабiнету  фiзики                3   хiмii.
бiО~ТI`ЗГi.±__,iіНіфоР+МаТИF`FL

спортивноi. зали
і,іайс.терень

спортивного майданчика
майданчика для }тчнiв  1,4 ~х класiв          ,5-11-х класiв

1ГРОВОГО

Наявнi€ть   актiЕ    придатLчо€тi   д$   ек€Lчл:,ітатэнji.   €нортнвн€г$   ОбладLчанF+,ч:
інвентаря нестандартного обладнання
Наявнiсть актiв обстеження робочих мiсць
12. Виконання правил пожежноi. безпеки (0-5 балiв).
Забезпеченiсть засобами пожежогасiння:
крани -Шjіангн, р}tкави ВОгнегасннк]]

Кiлькiсть
i ПОжежнi щнти

R`Lг[ькiсть

=
с!I

г1-_т:

Наявнiсть на поверхах план-схем евакуацii. учнiв та працiвникiв на випадок
виникнення пожежі
Стан шjшхiв евакуацii-, аварiйних виходiв
Стан горйщ
дата,  № акта обробки деревнш конструкцiй перекриттiв  пожежозахисним
РОЗЧИНОМ с$
Сl\аil     -iЗiJіi`{i3iiilil-llЯ     ilFi.illilСlВ     lllСll€К`lG`РliЗ      ill}ЖСЖiltji`О     iiiii`JiЯд:)r'.     За     tvii±il:t`'JlИ±1

навчальний рiк
13. Стан вентиляцii': природноi.
14. Стан водопостачання {0-3 бали}.
тип

(0-з бали).

Проведення     очистки    джер€ла     водопостачання     та    стан     ішкальних
водопровt]дiв {і`чГiі наказ:tг] jТ`чГg i дата аЕ€та про проведен=\.г рі-tбот=tt-}
Благо}Jс,трiй джерела водопостачання, його огородження
Проведення  профiлактично.і.  дезiнфекцilL  сис,тем  водопостачання  (№  i  дата
ы1L 1 ф / Рс'3-}г,ii, i а i i,і  iiрі3вэд$iiL`[i `С}  нііЕiJii:j:yJ  i}lЭдii

Забезпеченiсть    `г3асобами   для   обе3заражvвання    питноi.   води   f керамiчнi
хлораторнi патрони «Акватабс>>j
Наявнiсть   питних  фонтанчикiв,   бачкiв   на   територii.   заклад}jт   та   в   його
примiщеннях
15. Стан електрогосподарства (ОшЗ бали}.
Перевiрка  опору  iзоляцii.  електромgрежi  та  заземлення  (рiк  обстеження,  j`ч'g
акта)
Стан  електрііармат},'ри  {розетки,  вимикачi.  рубильники,запобiжники  тощо`}

Наявнiсть      попереджувальних      написiв      бiля      розеток,       вимикачiв.
електроустановок
16. Стан  освiтлення (Оп3 бали)]



Тип штучного освiтлення
Вiдгювiднiс,ть{`іс.вiт,п.ен.н_ч

Навчальнi пр имiщення

ЕL-LжсIЁЕLтtнIатI:,IIжзт-IрLЕтЁЕ€ZzLГiIIетн

гiЁЁЕтерш
Сп-сіртi,вна-iала

прtиI`.нщенъдіюч+и.}.Iнормарt.±:
Вiдповiднiсть нормам

освiтленIIя
ПР11|ЮдНОГО ШТУЧ1ЮГО

17. Стан системи опалення (0-3 бали}.
Котельня
Теплсітраса
пiщiг`и
Рiвень i.х готовностi до опалювального сезон`т
Забезпеченiсть твердим паливом:
*дDLэва:ноm,±а
*вугiлля: норма

кVб.м: dжктнчно
т,фактично

С,тан системи газопостачання
т.

Вiдповiднiсть в1шогам
освiтлювальIIo.і.арматури

кYб.1+,I:

18. Органiзацiя пiдвезення учнiв i педагогiв }J сiльськiй мiсцевостi (Он3 бали}:

навtдстан_!
понад

з  Еiт+,=

Т` нt]`т мп.л:t
ПiдВОЗНТИСЬ

Будзтть пiдвозитнсь

:ші  I пЁдаг   | к11мl  огiв
Наявнiсть
укладеноi.
}JтощI

19. Органiзацiя навчально-виховного процес}7(Ош5 балiв).
П~ттLатпт:tтБаннярзбGтЕIhтаБчальногGзатн.чад:`г.
Наявнiсть:

Плану роботи на новий навчальний рiк
Робочого навчального планv

ПФтреба в ттрm[іL.i.т]hmм}і
illтернатi

СКiЛЬКОМ
}тшшм

Наявнiсть`
стан

Рапiональнiсть плану-вання використання годин варiативно1. складовоi.
типового навчального план}г

11РООіЛЬН1СТЬ НаВЧаННЯ

до профiльне навчання
Розподiл  тижневого  навантаження

kGl'1БНИнIв `     в акансii
.  призначення  класних

задсівоjіенiсть
ттЁ,пTаг{іпв розпогці тюм тиж_невого навантаженнц
Комплектування класiв :
-+,тсьогокласiв                     , iзних 1 -4-х           3   5-9,х           .10~ 11-х
• Y€.ЬОГО YЧН±В - .iзнихl-4-х           .  5-9-х          .10-11-х             t
Рацiональнiсть розподiлу класiв 3а шкiльними примiщеннями
Зарахj,гвання vчнiв `.т:  і,шi класи
профiльнi класи, гр}гпи

5-тi класи             ,  П-J-тi класи
інші класи



Стан  охоплення   навчанням  дiтей   i  пiдлiткiв,   закршленого  за  зак.тIадом
},'ilF`РСLРа.ИіLlН?,r'

класiв
.Продовження.  навчLання.  внп!,Lг€.F`Lн_чкам.LтL  9-х

Працевлаштування   випускникiв   11   (12)-х   класiв

НаяЕнiсть  цепсЕi.дi  на  засiдан+чi  н€дагогiчнеi.  радн  {{Про  нiдс}t'мки  роГюти
педагогiчною колективу за минулий навчальний рiк та основнi завдання на
новий))
Вiдповiднiсть   режиму  роботи   навчального   закладу  санiтарно-гiгi€,нiчним

пkьс                       _

норма1\,1

За\r'важення:
тепмiнt

виконання

Висновки   комiсil.  про   стан   готовностi   навчального   закладу  до   нового
Ф©JсJсiэ&сgАг_навчального рок}J'

Акт пiдписали:



додаток  )
до Правп .I пiдготовки теплових
господаlt` : гв до опалювального перiо4Iу

Акт готовностi тt,!плового господарства до роботі t в опалювальний nepit ,l
2017/2018 року

виданий // { е4 /Zd йз   F-/J
енування   об'€кта   е`  зктроене

на  пiдставi  акта  перевiрки  вiд

сферi   тепло !.эстачання

€  4-`„
теплове    господарство    готове   до    роботи    в    опалювальmй   перiод    2

I-Iiдписи: Голова комiсi.і.
#iтЁф-*:;;

комiсi.1.

17/2018     на !чальногt


