Підготовка до 2017-2018 н.р.
Зміївський ЦДЮТ має 2 приміщення, в яких є:
- 13 робочих кабінетів для занять гуртків,
- танцювальна зала,
- актова зала,
- майстерня,
- кабінети адміністрації,
- господарчі приміщення.
В закладі велика увага приділяється
розвитку і зміцненню
матеріально-технічної бази, створенню оптимальних умов для організації
освітнього процесу. Протягом літніх місяців в закладі проводяться ремонтні
роботи в усіх робочих кабінетах та приміщеннях. Адміністрація забезпечує
всіх, по необхідності, ремонтними матеріалами (фарба, крейда, алебастр,
клей тощо).
Влітку 2017 року
1) Проведений поточний ремонт 13 робочих кабінетів, коридорів, фойє:
- побілена стеля (загальною площею 245 кв.м.),
- пофарбована підлога (загальною площею 180 кв.м.),
- відремонтовано меблі в кабінетах.
2) В господарчому приміщенні зроблена підвісна стеля, пофарбовані
стіни.
3) Повністю перефарбовані стіни в фойє та у вітринах.
4) Проведена заміна 8 вікон-вітрин на енергозберігаючі, що на даний час
складає 100 % (в організаційно-масовому відділі).
5) Виконаний капітальний ремонт:
- актової зали,
- східців біля центрального входу,
- кабінету директора,
- суттєвий ремонт в танцювальній залі (замінена підлога та зроблене
нове освітлення).
6) Зроблений проект на блискавкозахист.
7) Придбано:
- шафу в кабінет гуртка «Дизайн»,
- куліси в актовий зал,
- мультимедійне обладнання,
- 1 комп’ютер,
- 3 ноутбуки,
- 1 принтер.
Це дає можливість керівникам гуртків вільно використовувати дану
техніку під час проведення занять та масових заходів, організовувати
навчання учнів на сучасному рівні.
Всього на ремонтні роботи були витрачені кошти в сумі 576000 грн.
Про якісну підготовку закладу до 2017-2018 навчального року
свідчить перемога ЦДЮТ в номінації «позашкільні заклади» у відповідному
конкурсі-огляді, проведеному в серпні 2017 р.

По можливості надається допомога в придбанні матеріалів для занять,
проведенні масових заходів. Всі педпрацівники в повній мірі забезпечені
канцелярськими товарами, папером, мають потрібні для роботи технічні
засоби. Про належний рівень підготовки робочих кабінетів свідчать
підсумки проведеного в жовтні 2017 р. огляду на кращий кабінет. Огляд
показав, що всі робочі кабінети мають сучасний вигляд, належне естетичне
оформлення та навчальну базу для ефективної роботи.
Слід відзначити якісне інформаційно-методичне забезпечення
навчального процесу, наявність в робочих кабінетах виставкових експонатів
та іншої наочності.
В закладі створена та постійно збагачується новими експонатами
музейна
кімната
з
народознавства.
Її
можливості
доцільно
використовуються в навчально-виховному процесі, що сприяє вихованню
національно свідомої дитячої особистості, формуванню у гуртківців
шанобливого ставлення до історії, культури та традицій українського
народу.
Колектив закладу також творчо і сумлінно працює над художньоестетичним оформленням та інформаційно-образним насиченням своїх
кабінетів та приміщення взагалі.

