МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.
Кількість навчальних корпусів – 1 (один).
2.
Котельня ‒ 2 котли марки КОЛВІ 300, 2 електрокотли «Титан»; потужність
135 кВт, наявна хімводоочистка
3.
Вид палива ‒ газ та електроенергія
4.
Кількість класних кімнат, їх площа ‒ 24 класні кімнати (1512 м²)
5.
Кількість навчальних кабінетів, їх площа – 16 (біологічний кабінет; кабінет
української мови; фізичний кабінет; кабінет українознавства; географічний
кабінет; кабінет обслуговуючої праці; історичний кабінет; кабінет англійської
мови; кабінет зарубіжної літератури; 2 кабінета початкового навчання; 2 кабінета
інформатики; кабінет основ здоров’я; майстерня; математичний кабінет).
6.
Кількість спортзалів, їх площа – 2 спортзали, 400 м².
7.
Наявні: методичний кабінет, кімнати психологічного розвантаження,
актова зала на 150 місць, 5 внутрішніх туалетів та 1 зовнішній, комбінована
майстерня.
8.
Музей «Скарбниця майстерності».
9.
Їдальня ‒ приміщення типове, кількість посадочних місць 130.
10. Харчування ‒ постачальник харчових продуктів – ПП «Турбаніст»
11. Наявна холодна та гаряча проточна вода; каналізація.
12. 100% забезпечення підвезення дітей шкільним та приватним автобусом.
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
1. Кількість комп’ютерних класів – 2
2. Кількість в них комп’ютерів – 26
3. Всього комп’ютерів - 35
4. Ноутбуків – 12
5. Проектор та інтерактивна дошка – 6
6. Кількість комп’ютерів, які використовуються в управлінсько- господарській
діяльності – 6
7. Кількість учнів на 1 комп’ютер – 14
8. Підключення до виходу в Інтернет – так, до 30 Мб
9. Мультимедійний клас – 6
10. Мультимедійний проектор – 7
11. Проекційний екран – 1
12. Телевізор – 7
13. Принтерів – 12
14. Фотоапарат – 1
15. Відеокамера – 16.
16. Кодоскоп – 1
17. Діапроектор – 2
ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ
1. Забезпеченість підручниками по класах (кількість) – 11745 шт.
2. Художньої літератури (кількість) – 6019 шт.
3. Науково-популярної літератури (кількість) – 327 шт.
4. Довідкової та краєзнавчої літератури (кількість) – 624 шт.
5. Література для позакласного читання (кількість, в %) – 735 шт.
6. Кількість періодичних видань – 8.

