
Акт
прийому готовностi КЗ

до нового 2021-2022
<<Сосницький НРЩ>
навча"rьного рок},

Повна адреса 1б100,
Телефон 2-16-72
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника навчального закладу Сgпрuкiна Л,iлiя Васuлiвнq
BiдпoвiднoДopoЗпopяДЖeнняCoсницькoIселиЩнoipaли"iд-u@Л&-
перевiрку проводила комiсiя в складi:

Портний А.Щ.
Кустенко I.A.

Жабко Т. М.

Тiбеж А.М.

Мостiпан С.Г.

Саприкiна Л.В.

комiсiсю встановлено:

- вiд Сосницькоi селищноi ради;- вiд вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту
СосницькоТ селищноТ ради ;

- вiд вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту Сосницькоi
селищноi ради;

- вiд Сосницького управлiння Головного управлittня
Щержпродспоживслужби в Чернiгiвськiй областi;

- вiд Сосницькоi районнот органiзачii профспiлки , працiвникiв
освiти;

- вiд КЗ кСосницький HPI]>.

1. Наявнiсть рiшення Чернiгiвськоi обласноТ ради <Про реорганiзачiю СосницькоТ
СПеЦiа-ПЬНОi ШКОЛИ-iНТернату I-III ступенiв Чернiгiвськоi обласноi ради) шляхом
перетворення у комуна-гlьний заклад кСосницький багатопрофiльний навчаJIьно-
реабiлiтацiйний центр> Чернiгiвськоi обласноi ради> Bid 29 березнF iOIb року м 24-4/tцI.
2. у 202|12022 навчaльному роцi в закладi освiти буде навчат:ися 89 

- y""iu. ь
3. Наявнiсть плану роботи на новий навчаJIьний piK План робоmuiFiiа-202]/2022 н.р. е
4. Стан та якiсть ремонту примiщень:
капiтального :
поточного задовiльна
Хто викоНував робоТи з ремонту будiвель праuiвнuкu НРЦ
5. Стан територii та iT площа зgdовiльна, ],В za
6. Кiлькiс,rь i стан допомiжних споруп!

Наявнiсть цементованих майданчикiв для смiттезбиральникiв, iх стан ] майdанчuк узаdовiльнолич cmaHi
7. Огорожа навколо територiт закJIаду освiти та ii стан mерumорiя Нрц л,tае оzороэtсу. яка
знахоdumься в заdовiльномч cmaHi
8. Спортивнi споруди i майданчики, ik розмiри та технiчний стан спорmuвнuй л,tайdанчuк
0,05 zа в заdовiльному cmaHi



lx10

9. Наявнiсть та стан готовностi до нового навчального року

Наявнiсть методичного кабiнету наявнuй меmоduчнuй кабiнеm
Наявнiсть кабiнету вiдпочинку педагогiчних працiвникiв q
Наявнi засобi тнз

14. Розмiри спортивного залу, наявнiсть та стан обладнання та iнвентарю за нормами
с спорmuвнuй зал - ]20.м2, сmан заdовiльнuй, облаdнанuй BciM необхidншп.t iнвенmарелl
l5. Наявнiсть та розмiри актового заlIу та забезпечення пожежноi безпеки акmовuй зсtл

розл,tituенuй в спорmuвному залi, пожеэtсна безпека забезпечена
16. Стан меблiв (KiMHaTax, кабiнетах тощо) заdовiльнuй
Зазначити, яких меблiв не вистачае вiдповiдно до норм _
|7. Наявнiсть iдальнi або буфету, кiлькiсть посадочних мiсць В Нрц с i:dальня на б0
посаdочнuх лцiсць, забезпеченiсть технологiчним обладнанням заdовiльна_,санiтарний стан
заdовiльнuй умови для миття рук vл,tовu dля мummя mа dезiнфекцit cmBopeHi
Наявнiсть проточноi води: холодноТ в наявносmi , горячоТ в бойлерах
l8. Органiзацiя питного режиму кулерu

11.

|2.
13.

Кабiнети
(лабораторii)

trо
х

bZ

укомплектовано
навчальним обладнанням
вiдповiдно ло Перелiку

навчально-наочних
посiбникiв i навчzurьного

обладнання

о 
Наявнiсть

перспективного
плану обладнання

кабiнету

Наявнiсть равил
оезпеки l

пам'яток для
KaolHeTlB, lx
виконання

посmluно часmково с Немае с
Фiзики 1 ] ] с
Ритмiки ] 1 ] €
Iнформатики 1 1 1 €
Слуховий ] 1 I с
ужм 1 1 ] с
лФк ] 1 ] с
кабiнет Нуш б 6 с
Сумiщенi
(комбiнованi)

. l oToBHlcTb до занять навчiUIьних ма истика:

Вид
майстерень

Площа,
кв.м.

кiлькiсть
робочих

мiсць

наявнiсть
обладнання та
iHcTpyMeHTiB
за нормою

Тип
пiдлоги

освiтленiсть

Наявнiсть aKTiB
перевiрки(елек

трозахист,
вентиляцiя)

З обробки металу
та деревини

]4] 9 с Щерев'яна Щосmаmня с

З обробки
тканини

бб 12 с Щерев'яна Щосmаmня €

. Наявнiсть технiчних засобiв навчання (ТНЗ), iх стан i зберiгання

N9

зlп Назва ТНЗ кiлькiсть Справнi Несправнi

l Комп'ютери та комп'ютерна TexHiKa 1-)l з7
2. магнiтофони Телевiзори 1] 11

3. Комп'ютори 32 34
4. Мовна лабораторiя ] 1

5. мФу ] 1

6, Ламiнатор аJ J

7. Екрани ] I
8. Мультимедiйний проектор 2 2
9. Мультимедiйна дошка 2 2



19. Ilаявнiсть медичного,
станом здоров'я учнiв

стоматологiчного
чн

хто здiйснюе медичний контроль

п H""*rt"r" i стан бiблiотеки е, в заdовiлЬНОt"tу cma_Ht,

2 1 . Фонд .,iдруrп"пЙi,iО"" Б ЦЦ!,>ryлохсъоf лiтерагури 91 б4"

30. ЗабеЗпечеНня оезllgки ,д\пf rчл 
iяльностi, журнали

протоколiв ,rро 
"uu.ru"пя 

i перевiрку знань праuiвникiв з безпеки життсд]

реестраuiI iнструктажiв з охорони праui, 
-журуал_и 

peecTpauiT iнструктажiв з безпеки

життедiяльностi, iнструкцiт з безпеки u *uoin.ru* (лабораторiях) тошrо забезпечено, веdуmься

з r. b-uHicTb заклаДу освiти до зими, наявнlсть 
-r_I]ан,в

пiдготовки до зими. xatriakTep

24. FIашнiсгь i сгаr прсrпшоrкехсtою бладlаrшя:

ZЫ. H-urnicTb пiдсобного господарства та його 'Ч:^л-,

ъZJ-Jщр!дд!,

з2. Забезпеченнiсть педа

3З. Наявнiсть та реестрац навчаJIьного року НРЦ do
Висновок KoMicii про готовнiсть закладу

21-202
прожuвання.

Портний

Ю. Кустенко
А.М. Тiбеж

. Жабко
Мостiпан

до нового
mа

майсmернях.


