
Додаток!
дорішення Леовід. 2021 року

Звіт про роботу Станіславської школи мистецтв за ПІ квартал 2021 року

В школі мистецтв навчається 86 учнів за 9-ма напрямками. Вакциновано
10095 працівників (10 педагогів та 4 особи техпрацівників)

1.Участь у фестивалях - конкурсах:
І. 04 вересня 2021 року- «Кі/іт -Юшка -Реві»,
2. 12 вересня 2021 року- «Душа півдня»- «Таврія - борщ», «Стіл достатку»,

«Арт - толока»
2.Участь у навчально-практичних семінарах, майстер-класах,
наукових конференціях, нарадах,соціально екологічній акції:

І. 22 серпня 2021 року-участьу святковому заході до Дня Незалежності
с.Олександрівка.

2. 23 серпня 2021 року-участьу святковому заході до Дня Незалежності с
Станіслав.
3. 26 серпня 2021 року- участь керівника школи у нараді директорів
мистецьких шкіл області на базі Херсонського фахового коледжу.
4. 28 серпня 2021 року-проведенозахідз нагоди виходу на пенсію ветеранів
педагогічної праці Сігарьова А. М. та СігарьовоїЛ. В. під назвою-
«Пролетіли трудові роки,Ви по праву заслужили відпочинок».
5. 18 вересня 2021 року-всі працівники школи долучилися до акції
Всесвітнього дня прибирання;

6. 21 вересня 202Іроку- викладачі школи брали участь у відео-
конференції Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта без
бар'єрів»;

7. 22 вересня 2021 року -викладачі класу духових інструментів -Лелеко
М.М. та Мазурук В.В. брали участь у майстер-класі для викладачів
відділів духових та ударних інструментів мистецьких шкіл області; м.
Гола Пристань.

8. 29 вересня 2021 року -викладач класу хорового співу Симоньянц С.М.
брала участь в обласному навчально-практичному семінарі для
викладачів вокальних відділів мистецьких шкіл області.
м. Херсон.

9. Проведено косметичний ремонт класних кімнат Станіславської школи
мистецтв. (відео)



Власні кошти (місцевий бюджет)
«За ПІ квартал касові видатки становлять - 24428261 в т.ч:
«Заробітна плата КЕКВ 2111 - 19500314 грн.
«Нарахування на зар. плату КЕКВ 2120 - 43243,75 грн.
« Послуги КЕКВ 2240 4639,77 грн., а саме

послуги Інтернет - 880,00;
проходження медогляду працівників - 3759,77 грн.;

« Оплата енергоносіїв КЕКВ 2272 - 145,94 грн., КЕКВ 2273 - 1250,01 грн.
Спеціальний фонд (батьківські кошти) - 76417,00 грн.

« Придбання музичних  інструментів(саксофон) КЕКВ З10
"5 15897,00грн.;

« Придбання меблів учнівських та для викладачів КЕКВ 2210
19300,00грн.;

« Придбання матеріалів для ремонту класів КЕКВ 2210 - 29000,00гри.;
« Придбання тканини лля пошиття костюмів КЕКВ 2210 -9720,00 грн.;
« Транспортні послуги КЕКВ 2240. 2500,00 грн.


