РЕСУРСИ ТА УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗНВК "ЗАПОРІЗЬКА СІЧ"
Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу.
Будівлі Запорізького навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ»
військово-спортивного профілю Запорізької міської ради Запорізької області
введені в експлуатацію поступово: будівля школи в 1936 році, будівля
дошкільної ланки в 1950 році. Будівля школи має 3 поверхи, будівля
дошкільної ланки двоповерхова. Загальна площа приміщень комплексу
становить 4230,9 м2. Площа приміщень для навчальних занять – 1023,0 м2.
Проектна потужність закладу – 515 учнів. Будівля школи є комунальною
власністю Запорізької міської ради. Державний акт на право постійного
користування двома земельними ділянками та технічні паспорти будівель
оформлені у 2011 році і є в наявності.
У
навчально-виховному комплексі створена комісія з обстеження
приміщень і споруд, якою раз на рік (влітку) проводяться аналіз технічного
стану несучих конструкцій будівель та санітарно-гігієнічного стану приміщень.
Крім цього, кожного року при перевірці готовності навчально-виховного
комплексу до нового навчального року стан будівель та санітарно-гігієнічний
стан приміщень обстежується представниками територіального відділу освіти,
молоді та спорту Запорізької міської ради, санітарною та пожежною службами
та складаються акти, які засвідчують, що технічний та санітарно- гігієнічний
стан будівель та приміщень відповідає вимогам державних норм.
Щороку з метою підготовки навчально-виховного комплексу до нового
навчального року проводяться поточний ремонт приміщень, електротехнічні
виміри опору струму петлі фаза-нуль, опору розтікання на основних
заземлювачах і заземлених магістралей і устаткування.
Технічний стан будівель та санітарно-гігієнічний стан приміщень
відповідає вимогам та нормам. За останні 3 роки замінені вікна на пластикові,
проведений капітальний ремонт в багатьох приміщеннях навчально-виховного
комплексу.
Естетичне оформлення як навчальних кабінетів, так і службових
приміщень навчально-виховного комплексу відповідають високому рівню. Дах
навчально-виховного комплексу знаходиться в задовільному стані, проведений
капітальний ремонт та утеплення.
Територія навчально-виховного комплексу
має функціональне
зонування: спортивний майданчик (футбольне поле, 2 гімнастичні майданчика,
смуга перешкод), шкільний сад, квітники та зелена зона. Обладнання в
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фізкультурно-оздоровчій зоні відповідає державним вимогам. Озеленена
територія складає більше 70 відсотків.
Загальний стан будівлі та приміщень навчально-виховного комплексу
визнано таким, який відповідає сучасним вимогам надання учням якісної
освіти. Матеріально-технічні можливості навчально-виховного комплексу як
освітньої установи дозволяють якісно організувати освітній процес. Наявні всі
необхідні дозволи органів державного нагляду (контролю) на здійснення
освітньої діяльності.
Забезпечення закладу необхідними навчальними площами.
Загальна площа приміщень Запорізького навчально-виховного комплексу
«Запорізька Січ» військово-спортивного профілю Запорізької міської ради
Запорізької області –3484,5м2.
Площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять складає
1023,0м2 (20 кабінетів):
-1 математики (48,4 м2);
-1 української мови та літератури (48,4 м2);
-1 фізики (59,7 м2); препараторська (17,6 м2);
-1 хімії та біології (64,6 м2); препараторська (16,3 м2);
-1 англійськоїмови (50,4 м2);
-1 історії(48,9 м2);
-1 географії(47,8м2);
-1світової літератури (49,0 м2);
-2інформатики(47,9; 17,5м2);
-1 захист Вітчизни (47,7 м2);
-1 цивільного захисту (31,9 м2);
-2 початкові класи (49,7; 47,9 м2);
-1 трудового навчання (101,6 м2).
- 5 кабінетів початкових класів (42,2; 48,9; 42,6; 46,2; 47,8 м2) - знаходяться в
окремій будівлі з кімнатами для денного сну (34,6; 34,3 м2), окремими
роздягальнями (9,9; 13,8; 17,3; 25,5; 25,3 м2) та туалетами сумісними для
дівчаток та хлопчиків. Початкові класи мають окремий комп’ютерний кабінет,
медичний кабінет (21,4 м2), актову залу (60,8 м2), їдальню (63,2 м2) та кухню
(48,3м2).
В школі виділені кабінети практичного психолога (14,1 м2), кімната
психологічного розвантаження (36,6 м2), бібліотека (17,6 м2), медичний
кабінет (17,3 м2), кабінет директора та приймальня (21,9; 19,0 м2), кабінет
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заступників директора (16,7 м2), вчительська (23,2 м2), кабінет завгоспа (13,8
м2), 2 спортивні зали (162,3; 102,7 м2), роздягальні для дівчаток та хлопчиків
(6,1; 7,8 м2), їдальня (47,9 м2), кухня (27,3 м2), гардеробна (38,2 м2).
Забезпечення закладу навчальними кабінетами, обладнаними відповідно
до вимог
Навчальні кабінети та класи закладу забезпечені обладнанням та меблями
в обсязі, який дає можливість проводити навчально-виховний процес на
належному рівні. Загальний вигляд кабінетів відповідає санітарно-гігієнічним
нормам. Є постійні навчально-методичні експозиції, інструкції з техніки
безпеки, державна символіка, класні куточки. Навчальні кабінети мають
нормативні і методичні документи з даного питання,
забезпечені
дидактичними матеріалами для виконання навчальних програм. Всі
матеріали регулярно поповнюються і оновлюються. Матеріально-технічне
забезпечення відповідає «Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх
навчальних закладів». Комплектування навчальних кабінетів забезпечує в
значній мірі реалізацію навчально-виховних завдань, сприяє якісному
виконанню навчальних програм. Стан матеріально-технічної бази кабінетів
відповідає вимогам, оновлений сучасною аудіо-, відео-, інформаційнокомунікаційною технікою, але потребує постійного удосконалення, поповнення
мультимедійними засобами. Дві спортивні зали школи мають необхідне
обладнання, що дає змогу виконувати програму з фізичного виховання в
повному обсязі. Для занять фізкультурою та спортом в розпорядженні учнів
футбольне поле, два гімнастичних майданчика, смуга перешкод.
Забезпечення школи паспортизованими навчальними кабінетами – 100%.
Забезпеченість освітнього процесу комп’ютерами
Інформатизація в навчально-виховному комплексі - це не тільки
технічний або технологічний процес, а перш за все, педагогічний процес, який
тісно пов'язаний з оновленням цілей і змісту навчання, розробленням та
впровадженням навчально-методичного забезпечення нового покоління,
підготовкою педагогічних кадрів до використання засобів ІКТ, оновленням
методів навчальної діяльності. Тому одним із пріоритетних напрямків
діяльності навчально-виховного комплексу є - інформатизація всіх сфер її
діяльності.
Напрямки інформатизації навчально-виховного комплексу:
комп’ютеризація навчально-виховного процесу;
навчання вчителів;
впровадження ІКТ в навчально-виховний процес;
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єдиний освітній інформаційний простір.
Формування інформаційного середовища навчально-виховного комплексу
відбувається, насамперед, засобами комп’ютеризації.
Сфера діяльності
Засоби комп’ютерізації
Управлінська діяльність
11 ПК
Кабінет інформатики (середня, старша 10 + 1 ПК
школа)
Кабінет
інформатики
(початкова 6 +1 ПК
школа)
Навчальні
кабінети
початкової, 14 ноутбука
середньої і старшої школи
Бібліотека
1
Мультимедійний проектор
1
Проекційний екран
1
LED – TV (початкова школа)
6
LED – TV (середня та старша школа)
10
Інтерактивна дошка
1
-

Всі комп’ютери підключені до глобальної мережі Інтернет.
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