
Матеріально-технічне забезпечення 

освітнього процесу в Замулинецькому 

ліцеї 
 

Загальна площа  приміщень ЗЗСО складає: Замулинецький ліцей – 2914 

м.кв, Матеївецька гімназія, філія Замулинецького ліцею, - 1604,1 м.кв, 

Семаківська початкова школа, філія Замулинецького ліцею – 186 м.кв, 

Переривська початкова школа, філія Замулинецького ліцею, - 218,8 м.кв. 

  Подвір’я Замулинецького ліцею викладене бруківкою, у філіях 

бруківкою викладено доріжки до приміщень. Територія ліцею та його філій 

огороджені, є ворота та хвіртки, на дорозі перед входами пішохідні переходи. 

Біля Замулинецького ліцею та Матеївецької гімназії, філії ліцею, є спортивні 

площадки, біля початкових шкіл, філій ліцею, - спортивні майданчики. Будівлі 

Замулинецького ліцею та Матеївецької гімназії двоповерхові, будівлі 

початкових шкіл – одноповерхові. У Замулинецькому ліцеї 51 навчальне та 

підсобне приміщення, У Матеївецькій гімназії - 43, у Переривській початковій 

школі -10, у Семаківській початковій школі – 6. Всі класні приміщення у ліцеї 

та його філіях забезпечені в необхідній кількості партами, стільцями, 

дошками, стелажами та книжковими шафами.  У Замулинецькому ліцеї у 

навчальних приміщеннях  є 7 мультимедійних дощок, 7 телевізорів, 33 

комп’ютери. У Матеївецькій гімназії у навчальних приміщеннях  є 2 

мультимедійні дошки, 4 телевізори, 20 комп’ютерів. У Семаківській 

початковій школі – 4 комп’ютери та 1 телевізор, у Переривській початковій 

школі – 3 комп’ютери. 

У Замулинецькому ліцеї є 2 спортивні зали для учнів початкових та 5-11 

класів, у Матеївецькій гімназії – спортивний зал для учнів 1-9 кл. У початкових 

школах, філіях опорного закладу, є обладнані кімнати для занять фізичною 

культурою. 

В Замулинецькому ліцеї капітально відремонтовано 5 внутрішніх та 

один зовнішній туалет. У Матеївецькій гімназії – 2 внутрішніх та один 

зовнішній туалет. У початкових школах є по одному внутрішньому туалету, 

які знаходяться в належному стані. У всіх туалетах та їдальнях є рукомийники, 

у Замулинецькому ліцеї є  електричні сушки для рук, в філіях – одноразові 

паперові рушники. І ліцей, і його філії у належному обсязі забезпечені 

засобами дезінфекції, всюди є водопровід, гаряча вода, каналізація. 

Приміщення початкових шкіл, філій ліцею, відремонтовані у 2015-2019 

роках. Приміщення Матеївецької гімназії капітально відремонтоване у 2019 

році. Приміщення Замулинецького ліцею капітально відремонтовано у 2020 

році за президентською програмою «Велике будівництво» на суму 8,5 млн грн. 

Дахи перекриті в усіх ЗЗСО. 

Харчування  



В ліцеї та гімназії капітально відремонтовано харчоблоки та закуплено 

нове обладнання для кухні. Зроблено паспорти харчоблоків. Гаряче 

харчування у початкові школи довозиться шкільним автобусом із їдалень цих 

закладів. Всі учні ЗЗСО забезпечені гарячим харчуванням. 

Медичне забезпечення 

У Замулинецькому ліцеї обладнано кабінет медичної сестри, але ця 

посада на даний час вакантна. В усіх філіях обладнано кімнати для ізоляції 

дітей та проводиться дезінфекція відповідно до вимог щодо протидії 

вірусному захворюванню covid-19. Медичні огляди працівників здійснюються 

регулярно. 

У опорному закладі за минулий рік суттєво поповнено матеріальну базу 

з вивчення навчальних предметів. Зокрема обладнано 6 навчальних кабінетів: 

біології, фізики, хімії, географії, математики, лінгафонний кабінет, 2 

комп’ютерні класи, поповнено обладнання шкільних майстерень 

обслуговуючої та технічної праці. Відповідно до вимог НУШ обладнано 

кабінети початкової школи. У ЗЗСО швидкісний інтернет, який охоплює всю 

територію закладу. 

  У ліцеї працює бібліотека з читальним залом, куди підведено 

інтернет (48,6 м.кв) та книгосховище(40,3 м.кв). Бібліотечний фонд складає 

9276 (підручники). Всі учні закладу та філій забезпечені підручниками 

відповідно до потреб та ліцензійних вимог. Є достатня кількість художньої 

літератури, німецьких, англійських, орфографічних, тлумачних та інших  

словників, довідкової літератури. Здобувачі освіти мають вільний доступ до 

Інтернету, що дає можливість користуватися електронними підручниками та 

словниками, довідковою літературою. 

 

Охорона праці та забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів 

освіти 

Щороку перед початком навчального року здійснюється огляд 

готовності до навчального року, відповідно до вимог складаються акти  

готовності кабінетів, майстерень, спортивних залів. Оформляються акти 

заміру опору ізоляції, акти пожежної служби, на основі всіх вищеназваних 

документів готується щорічно акт готовності ЗЗСО до нового навчального. У 

Замулинецькому ліцеї адміністрація ЗЗСО систематично проходить навчання 

з пожежної безпеки, охорони праці. Останнє навчання члени адміністрації 

закладу пройшли 12.03.2020 року. Вони організовують регулярно раз у 3 роки 

навчання для інших працівників закладу, результати навчань оформляються 

протоколами. 

Відповідно до вимог проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. 

У ліцеї є наступна документація з охорони праці: 

1. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві 

2. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві 

3. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці 

4. Журнал реєстрації вступного інструктажу 



5. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 

6. Реєстр інструктажів з охорони праці в Замулинецькому ліцеї для 

учнів та працівників закладу (всього 35 інструкцій) 

7. Журнали реєстрації інструктажів для учнів  

8. Журнали реєстрації нещасних випадків виробничого та 

невиробничого характеру, що сталися з учнями та працівниками ЗЗСО 

9. У річному плані роботи є окремий розділ «Робота з охорони праці» 

Усі працівники закладу працюють відповідно до посадових інструкцій, 

які вони отримують щороку на початку навчального року. 

 


