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. На Вапт запит Je49/09 вiд 05.09.2018 р. повiдомляемо, що на ремоЕт Новоград-ВолинськоТ
загальноосвiтньоi шкоJIи I-III ступенiв JtlЪl0 художньо-естетичного профiлю Житомирськоi областi
було видiлено з мiського бюджету 60 тисяч грн. Кошти в cyMi 188 тисяч 24З грн. видiлено на
реалiзацiю проекту кНова украiЪська школa>). На даний час школою заключено угоду з ТОВ
<<Галлаюн>> про виготовлення та доставку парт та стiльцiв для yrHiB 1-х класiв. Складено угоду з
приватним пiдприемством <<MaKci cepBic> по закупiвлi комп'ютерноi технiки на суму 41 тис
23З грн. З початку навчЕIльного року школа поповнюс дидактиtIними матерiалами предметнi
кабiнети.
У 2018 роцi загальноосвiтньою школою I-Ш ступенiв j\Ъ10 хуложньо-естетичного профiло було

здiйснено зtlп4овлення пiдр1.,rникiв для 1-х, 5-х та 10-го кJIасу вiдповiдно до рiшення колегiТ
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 2| грудня 2017 року. Згiдно накч}зу МОН Jф 176 вiд
21.02.2018 року було здiйснено вибiр i заrчrовлення пiлручникiв для учнiв 5-х класiв (прогнозована
кiлькiсть учнiв 5 класу визначаеться як максимаJIьна кiлькiсть yrHiB на парirлелях 1, 2, З або 4
класiв) та 10 класу :нa20l8l2019 н. р.

fuя учпiв 5-х класiв було замовлено пiдруrникiв у кiлькостi - 70 примiрникiв.
,Щ.тlя учнiв 10 класу було замовлено пiдрl"rникiв у кiлькостt-27 примiрникiв.
fuя учнiв 1-х класiв вибiр i замовлення пiдруlникiв проводився згiдно Haкurзy МОН Ns 248 вiд

16 березня 2018 року та зi змiною, внесеною наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
19 червня 2018 року Ns 660 <Про BHeceHmI змiни до Положення Irро конкурсний вiдбiр проектiв
пiдруrникiв для 1-2 класiв закладiв зага_rrьноi середньоi освiти>>.

Щля учнiв 1-х класiв було замовлено пiдрулникiв у кiлькостi - 78 примiрникiв.
Замовлення пiдрутникiв дпя 4-х класiв проводилося у 2014-2015 н.р., згiдно накЕву MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраiЪи вiд 07.10.2014 Ns 1149 де чiтко було приписано, що навчЕrпьний заклад
зulN,IовJuIе KijibKicTb пiдру.шrикiв по паралелi 3-х класiв. На той час у TpeTix класах навчаJIось
40 учнiв.

Оскiльки кiлькiсть 1"rHiB у паралелi класiв змiнюеться в разi недостачi пiдрl.rникiв з того чи
iншого предмета завiдуюча бiблiотекою здiйснюе обмiн необхiдних пiдрутникiв в межах закладiв
освiти MicTa.
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