
Інформація 

про зміцнення матеріально-технічної бази  

у 2021/2022 н.р. в ЗЗСО № 6  

станом на 24.12.2021р. 

1.  За рахунок бюджетних коштів: 

- отримано 11 ноутбуків.  

- отримано антисколіозні парти та стільці для першокласників 

(62 комплекти). 

- придбано будматеріали для поточного ремонту школи, а саме 

лако-фарбові матеріали, пісок, будівельні суміші, бачки для 

унітазу (зі спецрахунку); 

- встановлені протипожежні двері у підвальному приміщенні для 

захисту загальної електрощитової, металопластикове вікно у 

медпункті, а також  електричні сушарки для рук (4 шт.); 

- отримано господарчі товари, халати медичні, щитки захисні, 

миючі та дезінфікуючі засоби;  

- набори LEGO PLAYBOX – 6 коробок; 

- придбано комплект сантехнічних виробів (рукомийник і крани) 

та бойлери (30 л) – 3 шт., лінолеум (85 м
2
); 

- отримано вогнегасники 7 шт. та протигази 4 шт.; 

- надійшли дидактичні матеріали: глобус «Будова Землі»,  набори 

лабораторні (дослідження з природознавства), модель 

світлофора та набір дорожніх знаків, м’яч; 

- отримані акустична система та цифрова документ-камера. 

2. В якості благодійної допомоги від Громадської організації 

«Світанок мрій» отримано б/у телевізори 32" (6 шт.) 

3. Участь батьків у благоустрої кабінетів: 

- За допомогою батьків кабінети були підготовлені до 

навчального року. Усі класні колективи  зробили генеральне 

прибирання; 

- Завдяки внескам батьків в школі змінено Інтернет-провайдера 

та налагоджена стабільна локальна мережа із заміною 

комутаторів та кабелю; 

- У рамках акції «Подаруй бібліотеці книгу» завдяки участі учнів 

і батьків шкільна бібліотека поповнилася 60 цікавими 

книжками; 



- 1-А клас (каб. 12) – придбали м’ячі для спортзали, телевізор, 

зробили електропроводку для підключення техніки; 

- 1-Б клас (каб. 10) – придбали телевізор  та зробили 

електропроводку для його підключення;  

- 2-А клас (каб. 38) – відремонтували жалюзі та відрегулювали 

парти та стільці; 

- 2-Б клас (каб. 36) – придбали та встановили нові меблі: шафу, 

комод для плакатів,  вішалка для одягу, відрегулювали парти; 

- 2-В клас (каб. 31) – придбали шафи, жалюзі та пробкову дошку, 

висадили кущі троянд на шкільному дворі; 

- 3-А клас (каб.37) – відрегулювали парти; 

- 3-Б (каб. 35) – придбали кабель для підключення кабінету до 

мережі Internet, відрегулювали парти; 

- 4-А клас (каб.11) – придбали фарбу для ремонту кабінету та 

лампу для очищення повітря; 

- 4-Б клас (каб.32) – відрегулювали парти, встановили LED-

лампи у світильники, висадили тюльпани на території школи; 

- 4-В клас (каб.30) – відрегулювали парти; 

- 5- А клас (каб. 26) – облаштували кабінет, а саме: встановили 

ролети на вікна, шафу, телевізор, зробили електропроводку для 

підключення техніки; 

- 5-А клас ініціював збір коштів для покращення стану туалетів 

на ІІ поверсі, силами батьків 5-А, 5-Б, 7-А, 8-А, 9-А, 9-Б там 

були встановлені нові кабінки. 

- 5-Б клас (каб. 23) – придбали обладнання для підключення 

кабінету до мережі Internet, зробили електропроводку для 

підключення техніки; 

- 6-Б клас (відеозал) – придбали спортивний інвентар для 

спортивної зали; 

- 8-Б клас (каб. 41) – оформили кабінет банерами та 

фотографіями, провели електромережу для підключення 

комп’ютера та монітора. Придбали фарбу та господарчі товари. 

 


