Стан матеріально-технічної бази ліцею
Ліцей як юридична особа має власний баланс, в якому відображені всі матеріальні
цінності, що належать установі на праві власності або повного господарського відання чи
оперативного управління. Основною метою використання наявної МТБ є максимально якісне
забезпечення освітнього процесу для всіх його учасників. Враховуючи відсутність власного
приміщення, яке було б придатним для належного навчання, мета реалізується через
виконання наступних завдань:
• вдосконалення наявних приміщень власне ліцею та ЗЗСО №11, які ліцеєм
використовуються;
• заміна застарілих меблів на більш безпечні, ергономічні та естетичні;
• оновлення змісту навчання через впровадження матеріально-технічного супроводу
інформаційних технологій;
• удосконалення спеціальних функціональних можливостей наявної МТБ;
• виховання належного ставлення до майна ліцею у всіх учасників освітнього процесу,
як невід’ємних складових справжнього громадянина України;
• насичення головних напрямків діяльності ліцею матеріально-технічними засобами
високої якості для довготривалого використання;
• забезпечення максимальної автономії у придбанні і використанні об’єктів МТБ від
зовнішніх негативних чинників;
• забезпечення належного обліку і зберігання наявної МТБ, своєчасного списання;
• залучення на добровільних засадах батьків і громадськості для вдосконалення
наявної МТБ.
Враховуючи те, що власного приміщення для здійснення освітнього процесу ліцей
не має, згідно рішення виконавчого комітету ЧМР ГПЛ автономно використовує навчальні
кабінети, які розташовані на 2-3му поверхах старого корпусу ЗЗСО №11, а також спільно із
ЗЗСО 311 використовує приміщення спортивного, актового залів, буфет та їдальню.
На сьогоднішній день об’єкти МТБ ліцею можливо умовно розподілити на такі
групи:

•
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•
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•
•
•
•
•
•
•

меблі для класних кімнат (парти, стільці, шафи, дошки, стінки)
меблі для адміністративних приміщень (столи, шафи, стільці, крісла)
меблеві шафи для учнів
обладнання для проведення уроків по різних предметах (прилади, макети, плакати,
реактиви тощо)
оргтехніка для всіх типів діяльності (комп’ютери, принтери, сканери, ксерокс,
проектори, телефони)
майно, що забезпечує безпеку закладу (вогнегасники, металеві двері сейфи тощо)
обладнання для проведення виховних заходів (магнітофони, програвачі, музичні
інструменти, пульти, мікрофони, димогенератор, акустичні системи, сцена тощо)
спортивний інвентар (мати, сітки, ігрові столи, комплекти форми, тренажери тощо)
обладнання для походів (намети, посуд, польові кухні, електроустановка, ємкості
для води тощо)
сфера забезпечення побуту (пило смок, квіти, майно гардеробу, майно для
прибирання, дзеркала, кулери, світильники тощо)
інструменти
техніка (автомобіль, автобус, трактор)
приміщення ліцею
різне

МТБ розподіляється на 2 групи обліку – баланс ліцею і відповідальне зберігання. На
сьогоднішній момент на балансі ліцею перебуває: в категорії «основні засоби» - 102 одиниці
на суму 825 742 грн; в категорії «малоцінні матеріальні активи» - 1196 одиниць загальною
вартістю 327 573 грн; в категорії «майно бібліотеки (підручники)» – 9093 одиниці на суму
232 475 грн.
На рахунку активів на відповідальному зберіганні працівників ліцею станом на
01.01.2019 року перебуває 2281 одиниць обліку на суму 327 573 грн.
Всі об’єкти МТБ в ліцеї перебувають в задовільному стані і активно експлуатуються.
На користь якісної МТБ говорять і факти використання майна ліцею для потреб місцевого
самоврядування, органів влади при проведенні семінарів, конкурсів, святкових заходів тощо.
Позитивно, що всі учасники освітнього процесу мають вільний доступ до необхідних
об’єктів МТБ, систематично користуються ними.
За 20 років існування ліцею МТБ радикально оновилась. Так на сьогодні в ліцеї
встановлено 5 кондиціонерів, для інноваційних типів діяльності функціонують 2
комп’ютерних класи, загалом в освітньому процесі задіяні 63 комп’ютери, 3 ноутбуки 2
інтерактивні дошки, 14 проекторів. База природничих наук підсилена спеціальним хімічним
комплексом, який включає в себе комплект хімічного посуду лабораторного призначення,
комплект хімічних реактивів та комплект колекцій та атомів. Також придбано цифровий
вимірювальний комплекс для проведення занять з фізики.
На перспективу розвитку концепцією планується для 5 факультетів (профілів) та 15
навчальних груп створення лабораторних комплексів з фізики, хімії та біології, а також 3-х
лекційних залів.

