
Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – 

є одним із провідних напрямків роботи директора Початкової школи «Один, два, три» 

Львівської міської ради. У зв’язку з процесами модернізації навчального процесу великої уваги 

набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. 

Заклад розташований за адресою: 79054, м. Львів, вул. Любінська, 89В. Заклад здійснює 

свою діяльність відповідно до Статуту. 

Територія закладу огороджена та утримується в належному санітарному стані. Площа 

школи складає 0,7462 га з локаціями для активного відпочинку здобувачів. 

Приміщення школи складається з однієї будівлі. Стан будівлі підтримується на 

належному рівні. У навчальному закладі було проведено: поточний ремонт електромережі в 

приміщенні кухні, поточний ремонт евакуаційного освітлення, поточний ремонт із заміни 

вхідних дверей та електромережі у приміщенні цивільного захисту (укриття), облаштування 

благоустрою території навчального закладу, поточний ремонт кабінету інформатики, поточний 

ремонт спортивного залу. У кабінеті інформатики встановлено новий ламінат, який забезпечив 

безпечне пересування усіх учасників освітнього процесу. 

Для реалізації навчально-виховного процесу в закладі освіти наявні 4 класні кімнати та 1 

навчальний кабінет, спортивний зал, музичний зал. 

Навчальні класи та кабінети забезпечені меблями та обладнанням відповідно до вимог 

НУШ. 

Спортивний зал забезпечений усім необхідним інвентарем для якісного проведення 

уроків з фізичної культури.  

Музичний зал поповнився новими кольоровими стільцями у кількості 24 шт., які ми 

придбали для зручності та комфорту усіх учасників освітнього процесу, килимовим покриттям. 

Навчальний заклад має кабінет для психолога, медичний пункт, методичний кабінет, 

кабінет директора, кабінет секретаря, кабінет соціального педагога, приміщення технічного 

персоналу, кабінет бухгалтерії, харчоблок, кабінети вчителів логопедів. 

У харчоблок було придбано нове кухонне обладнання: ваги торгові –2 шт; піч 

пароконвекційна – 1 шт; кухонне приладдя –58 шт; плита електрична- 1 шт. 

Кожен кабінет укомплектований комп’ютерною та відповідною оргтехнікою, яка 

забезпечує якісні умови праці усіх працівників закладу освіти.  

Кожен навчальний кабінет укомплектований партами, стільцями для кожного учня; 

столами і стільцями для обладнання робочого місця педагогічного працівника в класних 

кімнатах, навчальних кабінетах; шафами у кожному навчальному кабінеті. 

У навчальному закладі наявний проектор. 

У закладі працює кабінет інформатики. У даному кабінеті встановлені навчальні 

комп’ютерні комплекси. Комп’ютери знаходяться в локальній мережі та підключені до 

Інтернету. Окрім комп’ютерної техніки у навчальному закладі є планшети. 

Навчальний заклад забезпечений укриттям, яке вміщує 350 осіб.  

 



У школі та в укритті працюють Wi–Fi точки доступу до мережі Інтернет. 

Навчальний заклад забезпечує якісним гарячим харчуванням учнів. Смачний і поживний 

гарячий обід для дитячого організму, який росте і розвивається, - запорука здоров’я наших 

дітей, а відповідно - і можливості повноцінно навчатися.  

Дані заходи сприяють поповненню та покращенню матеріально-технічної бази, 

переоснащення освітнього простору у відповідності до вимог стандартів Нової української 

школи. 


