Матеріально-технічне забезпечення
Школа розташована у трьох навчальних приміщеннях, будівлі школи прийняті
в експлуатацію:
- корпус №1 1968 року, розрахований на 980 посадочних місць без врахування
навчальних кабінетів фізики, хімії, інформатики ;
- корпус №2 1963 році, розрахований на 360 посадочних місць;
- корпус №3 1964 році;
- пришкільний інтернат у 1964 році;
- інші допоміжні приміщення: газова котельня та на альтернативному паливі,
столова, склади, погреби загальною площею - 2 904,40 м2
Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу (основний фонд
за балансом складає суму 1957672 грн ) є в основному задовільним
Будівлі повністю відповідає технічній документації. Стан приміщень,
системи опалення, енергозбереження, водопостачання, водовідведення,
каналізації задовільний.
Навчальний корпус №1 має три (центральна частина) та два поверхи,
загальна площа4260м2. В ньому розташовані 5-11 класи (18), навчальні кабінети
(15) та 2 лаборанські, мультимедійний кабінет, актовий зал ((240м 2),
спортивний зал(300м2), бібліотека, танцювальний зал, адміністрація школи.
Навчальний корпус №2 має два поверхи, загальна площа1750м 2. В ньому
організовано навчально – виховний процес школи І ступеня. Для молодших
школярів обладнано актову залу (180м2), дві спортивні кімнати, кабінет
англійської мови, ігрова кімната, бібліотечна кімната. В корпусі обладнано
кабінет логопеда.
Навчальний корпус №3 одноповерховий, загальна площа 570м 2. В ньому
розташовані навчальні майстерні для учнів, кабінет Захисту Вітчизни,
майстерні по обслуговуванню приміщень школи.
Площа шкільного подвір’я 29495 м2, на якому розташовані квітники,
спортивні майданчики, майданчик зі штучним покриттям. На території школи
силами працівників та учнів школи облаштовано город та шкільний садок,
загальна площа яких 600м2.
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Бібліотечний фонд школи - 33265 прим.
Підручники - 15945 прим.
1-4 класи - 3617 прим.
5-9 класи - 8325 прим.
10-11 класи – 4898 прим.
Художня література - 16425 прим.
Науково-популярна література - 3250 прим.
Довідково-краєзнавча література - 585 прим.
Література для позакласного читання - 4352 прим.
Навчальні кабінети інформатики функціонують відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 № 407 “Про затвердження
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних
технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”, листа Міністерства
освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-497 «Про використання
Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для
роботи в кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
загальноосвітніх навчальних закладів».
Кабінети інформатики у 2016 році забезпечено новим обладнанням:
Комп’ютерний клас №1 11+1 на базі настільних комп’ютерів
Комп’ютер учня - Системний блок: Intel Celeron
(2 ядра, 2.70GHz ), 2 ГБ, 500 ГБ
Монітор: 18,5’’ 1366 x 768,16:9
Клавіатура, маніпулятор, фільтр
Комп’ютер вчителя - Intel Pentium (2 ядра,
3.00GHz), 4 ГБ, 1000 ГБ, DVD-RW
Монітор: 21,5’’ 1920 х 1080, 16:9
Клавіатура, маніпулятор, фільтр
Струменевий багатофункціональний пристрій
Джерело безперебійного живлення 600ВА
Комплектуючі для монтажу електричної мережі
(з врахуванням системи безпеки), комп’ютерної
мережі та налаштування комплексу
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Комп’ютерний клас №2 15+1 на базі настільних комп’ютерів
Комп’ютер учня Системний блок: Intel Celeron (2 ядра, 2.70GHz ),
2 ГБ, 500 ГБ
Монітор: 18,5’’ 1366 x 768,16:9
Клавіатура, маніпулятор, фільтр
Комп’ютер вчителя Intel Pentium (2 ядра, 3.00GHz), 4 ГБ, 1000 ГБ,
DVD-RW
Монітор: 21,5’’ 1920 х 1080, 16:9
Клавіатура, маніпулятор, фільтр
Струменевий багатофункціональний пристрій
Джерело безперебійного живлення 600ВА
Комплектуючі для монтажу електричної мережі
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(з врахуванням системи безпеки), комп’ютерної
мережі та налаштування комплексу
151734,00

Всього:

270 000 грн

В грудні 2016 року школа отримала 3 комп’ютерний клас 18 настільних комп’ютерів в комплекті, з ліцензійним програмним
забезпеченням.
Кабінети укомплектовані сучасними меблями.
В кабінеті інформатики №2 комп’ютери об’єднано в локальну мережу.
На всіх комп’ютерах встановлено програмне забезпечення:
вільно
поширюване, тестуючи системи для перевірки знань учнів, файли-заготовки
для виконання вправ та практичних робіт.
Кількість учнів у межах одного класу на 1 комп’ютер становить близько
1-2, що відповідає санітарним вимогам.
В загальному на один комп'ютер в школі припадає 18 учнів.
Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів,
лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, навчальнодослідних ділянок та ін..
Матеріальне забезпечення
Телевізор «Діджітал», ноутбук «Леново», підсилювач, тюнер,
відеотека
2 Набір таблиць з історії України для 5-го і 8-го класів, всесвітньої — 7
кл
3
Набір портретів «Видатні українці»
кабінету
4 Набір історичних карт з обох курсів історії
історії України
5 Набір буклетів з історії рідного краю
6 Папки з дидактичними матеріалами по темах
7 Довідкова література
8 Підшивки журналів «Історія та правознавство в школі»
9 Картини художника О. Шульганя з краєвидами м. Погребища
1 Підручники 5—11 клас.
2 Діючі програми
3 Навчально-методична література 5—11 клас
4
Дидактичний та роздатковий матеріал по темах 5—11 клас (для
проведення контрольних і самостійних робіт).
кабінету
5 Посібники для підготовки учнів до ДПА, ЗНО, олімпіад
математики
6 Стереометричні фігури
7 Таблиці по геометрії 7—8 клас
8 Таблиці «Алгебра і почати аналізу» 10—11 клас
9 Фахові журнали
10 Технічні засоби навчання: діапроектор, графопроектор, епідіаскоп
1 Підручники із зарубіжної літератури 5—11 клас
2 Хрестоматії 8—11 клас
3 Довідкова література: словники іншомовних слів, тлумачні словники,
зарубіжної
етемологічні словники
літератури
4 Дидактичний та роздатковий матеріал, контрольно-інструктивні
картки по темах 5—11 клас
5 Тематичні
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Періодика
Технічні засоби (непридатні для використання
Підручники 1—11 клас (авт. Карп’юк, Беркун
Граматичні таблиці
Посібники для навчання з обдарованими дітьми
Посібники для підготовки учнів до олімпіад, ДПА, ЗНО
Відеофільми та презентації по різних розділах та тамах програми
(40 шт.).
6 Матеріали для проведення семестрових контрольних робіт з читання,
аудіювання, письма та усного мовлення
7 Магнітофон «Vitak» 2015 р. для прослуховування текстів та
аудіювання
8 Аудіододатки до підручників 1—11 класів авт. О. Карп’юк
9 Таблиці для розвитку навичок читання для учнів початкової школи
10 Різноманітний роздатковий матеріал з різних тем для парної та
групової роботи.
11 Навчальні комплекти з демонстраційним матеріалом за підручниів О.
Карп’юк для учнів 1 та 2 класів
1 Ботаніка: таблиці до усіх уроків, муляжі грибів, плодів, коренеплодів,
гербарії по морфології рослин, модель квіток
2 Зоологія: таблиці до усіх уроків, макети ящірки, жаби, скелети риб,
земноводних, плазунів, птахів, ссавців. Вологі препарати риб,
плазунів, червів (пласких, кільчастих), колекція комах, чучела птахів
3 Анатомія: таблиці до усіх тем, макети внутрішніх органів, спинного
мозку, муляжі черепа людини, будови серця, гортані, легень,
головного мозку, кісток скелета, будови ока
4 Загальна біологія: таблиці до усіх уроків, модель молекули ДНК,
макет еволюції людини, гербарії
5 Мікроскоп, мікропрепарати
6 Колекція живих рослин
Механіка: таблиці 30%, прилади для лабораторних робіт 40%,
демонстраційні прилади
50%, диски та
комп’ютерне
забезпечення 10%, роздатковий матеріал 80%, підручники 60%.
Молекулярна фізика: таблиці 40%, прилади для лабораторних
робіт 30%, демонстраційні прилади 40%, комп’ютерне
забезпечення 20%, роздатковий матеріал 80%, підручники 90%
Термодинаміка: таблиці 50%, прилади для лабораторних робіт 40%,
демонстраційні прилади 50%, комп’ютерне забезпечення 20%,
роздатковий матеріал 80%, підручники 90%
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кабінетів
англійської
мови

кабінету
біології

кабінету
фізики

«Середньовіччя», «Відродження».
Папки по вивченню творчості зарубіжних письменників
Портрети письменників
Фахові журнали
Програми
Підручники
Навчальні посібники (комплекти плакатів
Наочні посібники
Демонстраційний матеріал
Матеріали роботи з обдарованими дітьми
Література (довідкова, навчальні посібники (хрестоматії, художня
література, література для позакласної роботи, роботи з обдарованими
дітьми)
Завдання для ДПА, ЗНО

1
2
3
4
5
6
7
кабінету
української
мови

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Електродинаміка: таблиці 60%, прилади для лабораторних робіт
50%, демонстраційні прилади 70%, комп’ютерне забезпечення 30%,
роздатковий матеріал 70%, підручники 90%
Програми з української мови
Програми факультативних курсів із української мови
Тест-контроль. Українська мова та література 5—11 класи
Збірники тестів, роздруковані матеріали для читання мовчки,
аудіювання для 5—11 кл
Баран Г.В. Рідна мова. Завдання для тематичної атестації
Баран Г.В. Новий орфографічний зошит (орфографічний практикум
В. Заболотний, О. Заболотний. Зошит для оцінювання навчальних
досягнень (тестування, диктанти, перекази, твори) 9 кл
Підбірка збірників диктантів та переказів
Посібник О.М. Авраменка. Підготовка до ЗНО
І.П. Ющук. Практикум із правопису української мови
В. Кононенко. Рідне слово (поглиблене вивчення української мови
В.Ф. Жовтобрюх. Українська мова. Експрес-контроль 6—9 кл
Посібники для позакласної роботи. Розробки заходів (папка),
посібники
Методичні посібники. Нестанлартні уроки з української мови
Словники і довідники з української мови (тлумачний, орфографічний,
фразеологічний, наголосів, синонімів, антонімів, культури мовлення
тощо
Таблиці з «Орфографії», «Лексикології», «Пунктуації
Фахові журнали «Дивослово» 2002-2012 р.р., «Українська мова та
література» 2006-20016 р.р.

Забезпечення школи комп’ютерною технікою
Мультимедійний комплекс (з можливістю використання інтернет на
уроках)
Кабінет директора 1 ПК
Заступники директора 3 ПК
Соціальний педагог 1 ПК
Бібліотека 1 ПК
Кабінет фізики 1 ПК
Кабінет хімії 1 ПК
Кабінети молодших класів 2 ПК
Кабінет історії 1 ноутбук
Педагог-організатор 1 ноутбук
Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів,
лабораторій, майстерень, спортзалів
кабінет
інформація про
завідуючих
Кабінет
української мови
Завідуючий
кабінетомОстровська

забезпечення кабінетів
Програми з української мови
Програми факультативних курсів із
української мови
Тест-контроль. Українська мова та література
5—11 класи

обладнання
придбане за останні
10 років

Валентина
Михайлівна;
рік атестації
кабінету-2017р;

кабінет української
літератури
завідуючий
кабінетомЗадніпрянець
Тамара
Леонідівна;
рік атестації
кабінету-2017 р;

кабінет фізики
завідуючий
Шиманська
Людмила
Вікторівна;
кабінетомрік атестації
кабінету-2017 р;

Збірники тестів, роздруковані матеріали для
читання мовчки, аудіювання для 5—11 кл
Баран Г.В. Рідна мова. Завдання для
тематичної атестації
Баран Г.В. Новий орфографічний зошит
(орфографічний практикум
В. Заболотний, О. Заболотний. Зошит для
оцінювання навчальних досягнень
(тестування, диктанти, перекази, твори) 9 кл
Підбірка збірників диктантів та переказів
Посібник О.М. Авраменка. Підготовка до
ЗНО
І.П. Ющук. Практикум із правопису
української мови
В. Кононенко. Рідне слово (поглиблене
вивчення української мови
В.Ф. Жовтобрюх. Українська мова. Експресконтроль 6—9 кл
Посібники для позакласної роботи. Розробки
заходів (папка), посібники
Методичні посібники. Нестанлартні уроки з
української мови
Словники і довідники з української мови
(тлумачний, орфографічний, фразеологічний,
наголосів, синонімів, антонімів, культури
мовлення тощо
Таблиці з «Орфографії», «Лексикології»,
«Пунктуації
Фахові журнали «Дивослово» 2002-2017
р.р., «Українська мова та література»
2006-2017
р.р.
Програми
Підручники
Навчальні посібники (комплекти плакатів
Наочні посібники
Демонстраційний матеріал
Матеріали роботи з обдарованими дітьми
Література (довідкова, навчальні посібники
(хрестоматії, художня література, література
для позакласної роботи, роботи з
обдарованими дітьми)
Завдання для ДПА, ЗНО
Періодика
Технічні засоби (непридатні для
використання
Механіка: таблиці 30%, прилади для
лабораторних робіт 40%, демонстраційні
прилади 50%, диски та комп’ютерне
забезпечення 10%, роздатковий матеріал
80%, підручники 60%.
Молекулярна фізика: таблиці 40%,
прилади для лабораторних робіт 30%,
демонстраційні
прилади
40%,
комп’ютерне
забезпечення
20%,

телевізор 2016 р.

придбано у 2017 році
обладнання на суму
12.000 грн –
Комплект
лабораторний
"Механіка"
Набір
демонстраційний
"Електродинаміка"

Біології
завідуючий
кабінетомБроніцька
Валентина
Леонтіївна;
рік атестації
кабінету-2017 р;

кабінети
англійської мови
завідуючий
кабінетом-№1
Пирогова Раїса
Степанівна;
№2Кравченко
Людмила
Захарівна;
№3Повар Наталія
Миколаївна;
рік атестації
кабінету-2017 р.

кабінет зарубіжної
літератури

роздатковий матеріал 80%, підручники
90%
Термодинаміка: таблиці 50%, прилади для
лабораторних робіт 40%, демонстраційні
прилади 50%, комп’ютерне забезпечення
20%, роздатковий матеріал 80%, підручники
90%
Електродинаміка: таблиці 60%, прилади для
лабораторних робіт 50%, демонстраційні
прилади 70%, комп’ютерне забезпечення
30%, роздатковий матеріал 70%, підручники
90%
Ботаніка: таблиці до усіх уроків, муляжі
грибів, плодів, коренеплодів, гербарії по
морфології рослин, модель квіток
Зоологія: таблиці до усіх уроків, макети
ящірки, жаби, скелети риб, земноводних,
плазунів, птахів, ссавців. Вологі препарати
риб, плазунів, червів (пласких, кільчастих),
колекція комах, чучела птахів
Анатомія: таблиці до усіх тем, макети
внутрішніх органів, спинного мозку, муляжі
черепа людини, будови серця, гортані,
легень, головного мозку, кісток скелета,
будови ока
Загальна біологія: таблиці до усіх уроків,
модель молекули ДНК, макет еволюції
людини, гербарії
Мікроскоп, мікропрепарати
Колекція живих рослин
Підручники 1—11 клас (авт. Карп’юк, Беркун
Граматичні таблиці
Посібники для навчання з обдарованими
дітьми
Посібники для підготовки учнів до олімпіад,
ДПА, ЗНО
Відеофільми та презентації по різних
розділах та тамах програми (40 шт.).
Матеріали для проведення семестрових
контрольних робіт з читання, аудіювання,
письма та усного мовлення
Магнітофон «Vitak» 2015 р. для
прослуховування текстів та аудіювання
Аудіододатки до підручників 1—11 класів
авт. О. Карп’юк
Таблиці для розвитку навичок читання для
учнів початкової школи
Різноманітний роздатковий матеріал з
різних тем для парної та групової роботи.
Навчальні комплекти з демонстраційним
матеріалом за підручниів О. Карп’юк для
учнів 1 та 2 класів
Підручники із зарубіжної літератури 5—11
клас

Набір важків з
механіки
Комплект
лабораторний
"Оптика і квантова
фізика"
Калориметр зі
спіраллю-резистором
Термометр (0... +100
°С )5 шт
Мензурка 100 мл – 20
шт

магнітофон на суму
400 грн 2010 р.

завідуючий
кабінетомГерасічкина Ніна
Григорівна;
рік атестації
кабінету-2017р.

Хрестоматії 8—11 клас
Довідкова література: словники іншомовних
слів, тлумачні словники, етимологічні
словники
Дидактичний та роздатковий матеріал,
контрольно-інструктивні картки по темах 5—
11 клас
Тематичні папки по предмету: антична
література,
«Середньовіччя»,
«Відродження».
Папки по вивченню творчості зарубіжних
письменників
Портрети письменників
Фахові журнали
кабінет математики Підручники 5—11 клас.
завідуючий
Діючі програми
кабінетомНавчально-методична література 5—11 клас
Очеретяна Лариса Дидактичний та роздатковий матеріал по
Михайлівна;
темах 5—11 клас (для проведення
рік атестації
контрольних і самостійних робіт).
кабінету-2017р.
Посібники для підготовки учнів до ДПА,
ЗНО, олімпіад
Стереометричні фігури
Таблиці по геометрії 7—8 клас
Таблиці «Алгебра і почати аналізу» 10—11
клас
Фахові журнали
Технічні засоби навчання: діапроектор,
графопроектор, епідіаскоп

кабінет історії
України
завідуючий
кабінетомНаконечна Аліна
Валентинівна;
рік атестації
кабінету-2017 р.

кабінет хімії
завідуючий
кабінетом-Швець

Телевізор «Діджітал», ноутбук «Леново»,
підсилювач, тюнер, відеотека
Набір таблиць з історії України для 5-го і 8го класів, всесвітньої — 7 кл
Набір портретів «Видатні українці»
Набір історичних карт з обох курсів історії
Набір буклетів з історії рідного краю
Папки з дидактичними матеріалами по темах
Довідкова література
Підшивки журналів «Історія та
правознавство в школі»
Картини художника О. Шульганя з
краєвидами м. Погребища
набір реактивів для проведення
демонстраційних дослідів та лабораторних,
практичних робіт з неорганічної хімії

Метр
демонстраційний
Набір класного
інструменту
Тригонометричний
круг
Набір прозорих
геометричних фігур з
розгорткою
Набір
стереометричний
Модель-аплікація
"Числова пряма"
Комплект Осі
координат
Набір "Тіла
геометричні"
Набір моделей для
лабораторних робіт з
стереометрії
Портрети видатних
математиків Світу
телевізор 2014 р.
2012р.

2007 р.

Ольга Іванівна;
рік атестації
кабінету-2017р.

(придбано у 70-80 роках ХХ століття);
набір реактивів для проведення
демонстраційних дослідів та лабораторних,
практичних робіт з органічної хімії
(придбано у 2003-2004 роках);
скляний посуд;
колекції та роздатковий матеріал –
придбаний у 70-80 роках ХХ століття;
макети хімічних виробництв - у 70-80 роках
ХХ століття;
мультимедійний проекторNEG-1шт.
програмне забезпечення викладання хімії –
придбано у 2000-2005 роках;
довідники, науково – популярна література
для читання з хімії;
витяжна шафа зроблена працівниками
школи;
терези, наважки, лабораторні штативи,
мензурки, колби;
таблиці з неорганічної та органічної хімії.
компютер АSUS-1 шт.
комплект електрообладнання
кабінет
Комп’ютер учня - Системний блок: Intel
інформатики№1
Celeron (2 ядра, 2.70GHz ), 2 ГБ, 500 ГБ 11 шт
завідуючий
Монітор: 18,5’’ 1366 x 768,16:9
кабінетом-Мацюра Клавіатура, маніпулятор, фільтр
Лариса Петрівна; Комп’ютер вчителя - Intel Pentium (2 ядра,
рік атестації
3.00GHz), 4 ГБ, 1000 ГБ, DVD-RW
кабінету-2017р.
Монітор: 21,5’’ 1920 х 1080, 16:9
Клавіатура, маніпулятор, фільтр
Струменевий багатофункціональний
пристрій
Джерело безперебійного живлення 600ВА
Комплектуючі для монтажу електричної
мережі (з врахуванням системи безпеки),
комп’ютерної мережі та налаштування
комплексу
Меблі для комп’ ютерного класу
кабінет
Інтерактивна дошка
інтерактивних
Мультимедійний проектор
технологій
Ноутбук для вчителя
рік атестації
Підставка доски на колесах
кабінету-2017р
комплект комп’ютер учня - 18 шт
Меблі для комп’ ютерного класу
кабінет
Комп’ютер учня - Системний блок: Intel
інформатики№2
Celeron (2 ядра, 2.70GHz ), 2 ГБ, 500 ГБ
рік атестації
15 шт
кабінету-2017р
Монітор: 18,5’’ 1366 x 768,16:9
Клавіатура, маніпулятор, фільтр
Комп’ютер вчителя - Intel Pentium (2 ядра,
3.00GHz), 4 ГБ, 1000 ГБ, DVD-RW
Монітор: 21,5’’ 1920 х 1080, 16:9
Клавіатура, маніпулятор, фільтр
Струменевий багатофункціональний

2013р.
2012р.

обладнання на суму
115.000 грн 2016 р.

2017р.
обладнання на суму
100.000 грн 2017 р.
2016 р.
2017 р.
обладнання на суму
155.000 грн – 2016 р.

кабінет малювання
завідуючий
кабінетомПавліченко Олена
Миколаївна;
рік атестації
кабінету-2017р.
майстерня по
металу
завідуючий
кабінетом-Чорноус
Микола
Васильович;
рік атестації
кабінету-2017р

швейна майстерня
завідуючий
кабінетом- Ткачук
Олена
Володимирівна;
рік атестації
кабінету-2017р
обслуговуюча
праця
завідуючий
кабінетомДанченко
Світлана
Олександрівна;
рік атестації
кабінету-2017р.
столярна майстерня
завідуючий
кабінетомБондарець Олег
Ярославович;
рік атестації
кабінету-2017р.
кабінет захисту
Вітчизни
рік атестації
кабінету-2017р.
спортивний зал

пристрій
Джерело безперебійного живлення 600ВА
Комплектуючі для монтажу електричної
мережі (з врахуванням системи безпеки),
комп’ютерної мережі та налаштування
комплексу
Меблі для комп’ ютерного класу
роздатковий і демонстраційний матеріал
виготовлений вчителем;

2017р.

картини художника Шульганя О.,

токарні станки - 13 шт – придбані у 70 – 80
роках ХХ століття;
свердлильний станок-1 шт,.
заточний станок-1 шт.
фрезерний – 1шт. лещата -12 шт.
слюсарні верстати -16 шт.
штангенциркулі -17 шт. мікрометри -2 шт.
ножовки по металу-13 шт.
ножиці по металу -4 шт. прес -1 шт набір
сверл-1шт. набір нітчиків – 1 шт.
набір плашок -1 шт. дрель ручна -1 шт.
пласкогубці -2 шт.
Швейні машинки – 15 шт. 1986 р.
швейна машинка ручна -2 шт.1980 р.
Швейна машинка(обверлог не працює)-1шт.
Швейна машинка «Подольськ»-1шт
манікен навчальний -2 шт.
Швейні машинки-5шт. 1989р.
швейні машинки електричні -1 шт.
манікен навчальний -1 шт.1989р.
телевізор -1 шт.

Станок СТД -5 ШТ. Станок ФПШ-1шт
Свердлильний станок -2 шт.
заточний -2 шт. ножовки -5 шт.
ручна дрель -3 шт.
столярні набори -6 шт.
столярні верстати -20 шт.
обладнання придбано 70-ті роки ХХ ст.
Комплект стендів ,
роздатковий і демонстративний матеріал по
темах
буде атестуватись у грудні 2018 р.

2015р.
2014р.

2017р.придбано нове
сучасне обладнання
на суму 40.000 грн.
2017 рік встановлено

завідуючий
кабінетом- Лісовий
Костянтин
Олександрович

обладнання на
100000грн

Кабінети фізики, хімії, біології мають лабораторні приміщення з відповідним
оснащенням. В школі працюють 2 лаборанти.
У школі наявний швидкісний Інтернет 1 мбіт і більше, wi-fi є, але
не для всіх учасників навчального процесу
Станом на 20.10.2018 року бібліотечний фонд школи - 33265 прим.
Підручники - 15945 прим. Забезпеченність підручниками - майже 100%.
1-4 класи - 3617 прим.
5-9 класи - 8325 прим.
10-11 класи – 4898 прим.
Художня література - 16425 прим.
Науково-популярна література - 3250 прим.
Довідково-краєзнавча література - 585 прим.
Література для позакласного читання - 4352 прим.
Виховна робота
На базі школи працює 43 гуртки: 17 на платній основі ,в яких задіяно 269
учнів, 26 - , задіяно – 465 учнів.

