
Звіт директора Новоселицького ліцея  №3 І-Ш ступенів – опорного 

закладу Коки Сергія Анатолійовича про свою діяльність на посаді 

протягом  2020-2021н.р. 

  Шановні присутні!  

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки 

роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2021-2022 

навчального року. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», 

наказу МОН України від 23.03.2005 №178 «Про затвердження примірного 

Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю», Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник 

навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних 

зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, громадськості. Мета 

звіту : залучити батьків до участі у керуванні освітнім процесом;   зробити відкритою 

інформацію про життя школи; посилити ресурс довіри з боку батьків. 

            Як директор ліцея, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася 

Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 

обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними 

актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального 

закладу. 

І.Загальна інформація про школу. 

     Новоселицькій ліцей №3 є комунальною власністю Новоселицької міської ради. 

Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані 

відповідні повноваження. З 02.10 .2020 року на базі Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ 

ступенів утворений  опорний заклад з філією  Строінецькій НВК 

В школі налічується 23 класи, яких в початковій ланці – 9, в основній – 11, 

в старшій – 3. Школа працює за кабінетною системою: української мови і 



літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, хімії, географії, історії, 

трудового навчання, математики, біології, фізики, 2 кабінети інформатики. 

 Кадрове забезпечення школи здійснено у повній у відповідності з 

навчальним планом роботи школи. Навчання здійснюється українською мовою 

за 5 денним режимом роботи. На початок 2021/2022 навчального року – 42 

вчителя, що складає 100% від потреби кадрового забезпечення. Переважна 

більшість учителів працездатного віку – 36 (86%), пенсійного віку – 6 (14%).  

При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід, кваліфікація 

вчителя. Позитивними тенденціями є: стабільність кадрового складу, наявність 

фахової підготовки у всіх працівників. 

Вчителі оволоділи різними програмами і платформами для проведення 

уроків під пас дистанційного навчання. Одним з важливих діяльностей протягом 

минулих років є продовження впроваджень в освітній процес процес 

інформаційно -  комп’ютерних технологій. 

 

ІІ. Організація освітнього процесу. 

      В організації освітньої діяльності Новоселицький ліцея №3 І-ІІІ керується 

Конституцією України,  Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Концепцією Нової української школи та іншими 

законодавчими актами України,  Положенням про загальноосвітній навчальний 

заклад, власним Статутом, перспективним та річним планами.  Одним із 

пріоритетних напрямів роботи Новоселицького ліцея №3 є навчання, виховання 

й розвиток учня   - як конкурентоспроможного випускника.   У школі наявні 

списки обліку дітей шкільного віку затверджені в установленому порядку з 

дотриманням інструктивних вимог.Освітній процес в цьому навчальному році 

було організовано відповідно до освітньої програми та робочого плану школи. 

           Одним з основних  завдань  й полягає в тому, щоб  зробити навчальний 

заклад конкурентоспроможним, в якому дитина буде розвиватись по особистій 



траєкторії, де створені оптимальні умови для інтелектуального, фізичного і 

духовного розвитку. Навчання завершило 526(516) учнів у 23 класокомплектах , 

середня наповнюваність класів становить 22.8 учнів. 

   З метою задоволення освітніх потреб учнів, поглиблення знань з окремих 

предметів підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, за рахунок 

годин варіативної складової навчального плану було введено додаткові години 

на вивчення предметів : Українська мова, математика , історія тощо. 

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. Враховуючи 

потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10-11класах 

сформований філологічний профіль навчання . 

У школі наявні списки обліку дітей шкільного віку затверджені в 

установленому порядку з дотриманням інструктивних вимог; 

• Видано наказ про порядок обліку відвідування учнями навчальних занять, 

згідно з яким організовано виконання Інструкції про порядок обліку дітей 

шкільного віку,  виявлення та запобігання безпричинному пропуску занять 

через внутрішньо класний облік (рапортички, пояснювальні записки, 

довідки, записки та заяви батьків) та загальношкільний (журнал 

відвідування, щотижнева інформація класного керівника відповідні акти 

пропуску учнем школи, заяви батьків) та профілактику спізнень учнів на 

уроки ; 

• У школі дотримується встановлений законодавством порядок 

- прийому в перший клас та при прибутті з іншого навчального закладу; 

- переведення з класу в клас; 

- випуску учнів; 

- організації роботи з дітьми, які мають початковий рівень навчальних 

досягнень. 

  Робочий навчальний план відповідає вимогам «Положення про 

середній загальноосвітній навчальний заклад». В ньому дотримано державні 



санітарні норми в розділі максимально допустимого навантаження на одного 

учня. При його складанні дотримано порядок затвердження та погодження з 

відділом освіти   та педагогічною радою школи. 

 З усіх навчальних дисциплін є навчальні програми затверджені в 

установленому порядку. Календарне планування вчителів відповідає програмам 

та реалізує на практиці навчальний план. 

Педагоги працюють творчо, володіють педагогічною майстерністю, 

сумлінно виконують свою справу, мають подяки, грамоти МОН України,  

Департаменту освіти Чернівецької ОДА та Відділу освіти Новоселицької міської 

ради. 

 

Участь в І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

2 вчителя, 

призових 

місць немає 

ІІ м – 1 

вчитель 

ІІІ м – 1 

вчитель 

ІІІ м – 1 

вчитель 

участь – 1 

вчитель 

 

Результати ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, в яких взяли 

участь 7 учнів школи, показали міцні та ґрунтовні знання, виборовши 8 призових 

місць з базових дисциплін. 

На високому рівні відбулися предметні тижні: Олімпійський тиждень (вч. 

Валаш Я.Г., Боднарчук О.В., Крупа О.В.), основ безпеки життєдіяльності (вч. 

Дишкант А.Д.), інклюзивного навчання (вч. Угринська О.Б., Шлапакова І.О., 

Житарюк Л.В., Тополюк Т.І., Кучерява С.І.),   Захист України (вч. Кока С.А.), 

української мови і літератури (вч. Твердохліб Р.П.. Фріц А.Г.,  Гладка Т.Ю.). 

Аналіз шкільної практики свідчить про те, що ефективність освітньої 

діяльності навчального закладу здебільшого залежить від успішності організації 



науково-методичної роботи. 

Однією з основних функцій науково-методичної роботи школи є 

організаційне і науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності 

педагогів. 

Головне в методичній роботі – надати реальну дієву допомогу всім членам 

педагогічного колективу, врахувати індивідуальні особливості і можливості всіх 

педагогів школи. 

З метою здійснення керівництва науково-методичною роботою в школі 

створена методична рада на базі методичного кабінету школи. 

До складу методичної ради входять найбільш досвідчені педагоги школи. 

Протягом 2021-2022 н.р. було проведено 5 засідань (в т.ч. 3 в онлайн режимі) 

методичної ради відповідно до плану роботи. 

План роботи методичної ради ліцею був спрямований на покращення 

науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки вчителів, їхнього 

загальнокультурного і  професіонального рівня. 

Було враховано дійсний стан справ у педагогічному колективі школи, 

актуальні проблеми над вирішенням яких працюють не тільки педагоги школи, а 

й району та області. 

Методична рада школи виконувала такі функції: 

1) Організаційно-педагогічна: 

а) сприяла пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних 

організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх 

технологій. 

б) була створена творча група педагогів, яка працювала над постійним 

професійним самовдосконаленням кожного педагога, над підвищенням 

продуктивності педагогічної праці. 

в) здійснювала загальне керівництво методичною, науковою та інноваційною 

діяльністю (проведення педагогічних читань, засідань, методичних конкурсів, 



вернісажу педагогічних ідей, впровадження інтерактивних методів навчання; 

г) координувала роботу шкільних методичних об’єднань вчителів школи. 

У ліцеї працювали професійні спільноти вчителів, які очолювали досвідчені 

педагоги: 

 класних керівників (кер. Житарюк Д.М.) 

 вчителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Твердохліб Р.П.) 

 вчителів природничо-математичного циклу (кер. Дишкант А.Д.) 

 вчителів початкових  класів (кер. Галак А.Г.) 

 вчителів художньо-естетичного циклу (кер. Малиновська С.Г..) 

 школа «Молодого вчителя» (кер. Дроздовська С.А.) 

 динамічна група вчителів 5-11 класів (кер. Дроздовська С.А.) 

 творча група вчителів (кер. Преутесей А.А.) 

 

 

ІІІ. Результативність освітнього процесу 

Зміни у суспільстві вимагають кардинальних змін в освіті. Передусім зміни 

мають відбуватися в підготовці дітей до життя й діяльності, що передбачає 

набуття  особистісно життєвої компетентності. Це зумовлює потребу змін у 

роботі з педагогічними працівниками, їх підготовці, перепідготовці, 

методичному супроводі. 

Актуальність проблеми професійного зростання педагогів підтверджено 

Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025 років. 

Професійне зростання педагогів, розвиток їх творчого потенціалу 

забезпечує структура методичної роботи, спрямована на реалізацію методичної 

проблеми школи, на впровадження інноваційної діяльності закладу. 

Метою діяльності МР є підтримка творчих якостей вчителя, допомога в 

подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості. При 

цьому важливо зацікавити педагогів, залучаючи до проведення різноманітних 



заходів. 

Для реалізації завдань, поставлених перед закладом, педагогічний колектив 

ліцею продовжить роботу над проблемою:   

Використання сучасних освітніх технологій для забезпечення 

сприятливих умов розвитку життєвих   компетентностей учнів. 

Для вирішення цієї проблеми ліцей ставить такі головні завдання: 

Навчити учнів мислити і вчитися, підвищити рівень навчальних досягнень 

учнів.  

Виховувати загальнолюдські цінності і формувати моральні стосунки 

(виховання почуттів); 

Сприяти зміцненню здоров’я учнів, їхньому фізичному загартуванню 

(виховання здорового громадянина України). 

Навчальний 2017-2018 рік закінчило 432 учні 1-11 класів, 2018-2019 рік 

закінчило 478 учнів 1-11 класів, 2019-2020 рік закінчило 508 учнів 1-11 класів,  

2020-2021 рік закінчило 516 учнів 1-11 класів, 2021-2022 рік закінчило 526 учнів  

1-11 класів. Це 23 класи із наповнюваністю від 13 до 33 учнів. 

Навчання велося українською мовою за програмою 1-11 класів МОН 

України, у режимі однієї зміни п’ятиденного тижня. 

Функціонувало 5 груп продовженого дня. 

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2017-2022 навчальні роки:  

 

І ступінь навчання (початкова школа) 

  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всього учнів 209 241 248 237 239 

Оцінювалося 87 114 122 56 - 

високий 31 – 36% 41 – 36% 51 – 42% 17 – 30% - 

достатній 29 – 33% 50 – 44% 58 – 48% 26 – 46% - 

середній 27 – 31% 22 – 19% 13 – 10% 13 – 24% - 

початковий 0 – 0% 1 – 1% 0 – 0% 0 – 0% - 
 

 Аналізуючи навчання в початковій школі можна зробити висновок, що із 



введенням формувального оцінювання  в 1-2 класах (вербальне оцінювання), в 3-

4 класах (рівневе оцінювання) – програму засвоїли всі учні.    

  

По класах 2021-2022 навчальний рік 

 

№ Клас 

К-сть 

учнів на 

початок 

року 

К-сть 

учнів на 

кінець 

року 

Рівні 
% 

успішно

сті 

% 

якості Висо-

кий 

Доста-

тній 

Серед-

ній 

Почат-

ковий 

н/а 

1.  1-А 33 33 Програму засвоїли всі 

2.  1-Б 30 30 Програму засвоїли всі 

3.  2-А 24 23 Програму засвоїли всі 

4.  2-Б 30 30 Програму засвоїли всі 

5.  3-А 28 29 Програму засвоїли всі 

6.  3-Б 28 29 Програму засвоїли всі 

7.  4-А 23 22 Програму засвоїли всі 

8.  4-Б 24 25 Програму засвоїли всі 

9.  4-В 19 18 Програму засвоїли всі 

Всього: 239 239     

 

ІІ ступінь навчання (основна школа) 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Оцінювалося  197 206 209 232 238 
Високий  51 – 26% 58 – 28% 64 – 31% 66 – 28% 49 – 20% 
Достатній  76 – 39% 72 – 35% 73 – 35% 98 – 42% 104 – 44% 
Середній  70 – 35% 76 – 37% 72 – 34% 67 – 29% 85 – 36% 
Початковий  0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 1 – 1% 0 – 0% 

 

По класах  2021-2022 навчальний рік 

 

№ Клас 

К-сть 

учнів на 

початок 

року 

К-сть 

учнів на 

кінець 

року 

Рівні 
% 

успішно

сті 

% 

якості Висо-

кий 

Доста-

тній 

Серед-

ній 

Почат-

ковий 

Н/а 

1.  5-А 27 28  4 16 8 - 100% 71% 
2.  5-Б 28 27 5 9 13 - 100% 52% 
3.  6-А 22 22 8 12 2 - 100% 91% 
4.  6-Б 23 23 7 13 3 - 100% 87% 
5.  6-В 20 20 4 10 6 - 100% 64% 
6.  7-А 30 29 3 12 14 - 100% 52% 
7.  7-Б 21 22 4 7 11 - 100% 50% 



8.  8-А 19 18 3 8 7 - 100% 58% 
9.  8-Б 20 19 5 4 10 - 100% 47% 
10.  9-А 16 17 3 9 5 - 100% 53% 
11.  9-Б 13  13  3   4 6 -   100% 54%  

Всього: 239 238 49 104 85  100% 62% 
 

 

Порівняно з минулим навчальним роком % успішності дещо збільшився  на 

рівні 0,1% і склав 100%,  % якості рівня навчальних досягнень знизився з 66% на 

62%. Знизилася кількість учнів високого рівня: було 66 (28%) стало 49 (20%). 

 

ІІІ ступінь (старша школа) 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2020-2021 

Оцінювалося  26 31 51 47 49 

Високий  4 – 15% 9 – 29% 10 – 20% 14 – 30% 18 – 37% 

Достатній  12 – 46% 15 – 48% 32 – 63% 21 – 45% 14 – 28% 

Середній  10 – 39% 7 – 23% 9 – 17% 12 – 25% 17 – 35% 

Початковий  0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

 

У 2021/2022 навчальному році у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, 

пов’язаною з російською агресією, ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад 

був проведений не з усіх предметів, та 7 учнів ліцею стали призерами, виборовши 

8 призових місць: 

№ 

з/п 

Клас П.І. Предмет Місце  

1.  8-А Галак Богдана Заруб. література ІІ м 

2.  Лазар Дмитро Фізика ІІІ м 

3.  8-Б Твердохліб Євген  Історія ІІ м 



Також наші учні стали призерами ІІІ етапу таких конкурсів: 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка: 

 

 

  

 
 

ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.  П. Яцика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениця 7-Б класу стала переможницею ІІІ етапу ХХІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості в номінації «Література» 

 

Шість учнів  9-х класів, що складає 20%, закінчили основну школу на 

4.  10-А Волощук Марк  ІКТ ІІІ м 

5.  10-Б Ботнар Ліна Заруб. література ІІ  м 

6.   Укр. мова і літ. ІІ м 

7.  Кока Максим  Математика ІІІ  м 

8.  11 Ністор Ірина Обслуговуюча праця ІІІ  м 

№ 

з/п 
Клас П.І. Місце 

1.  5А Ряба Анастасія ІІІ м 

2.  10-Б Ботнар Ліна ІІІ м 

№ 

з/п 
Клас П.І. Місце 

1. 5А Ряба Анастасія ІІ м 

2. 6Б Руссу Аріна ІІІ м 

№ 

з/п 

Клас  П.І. Місце  

1.  7-Б 1 Кіцен Анна І м 



свідоцтво з відзнакою: 

1. Варварюк Яна 

2. Гусейнова Айнур 

3. Деркач Тетяна 

4. Добрунік Яна 

5. Меглей Катерина 

6. Пинзар Дарія 

 

Троє учнів 11 класу закінчили школу із золотою медаллю: 

1.  Альбін Микола Валеріанович 

2. Гульпак Аріна Анатоліївна 

3. Симович Олександр Петрович 
 

Двоє учнів 11 класу закінчили школу із срібною медаллю: 

  1. Ністор Ірина Миколіївна 

  2. Федик Катерина Георгіївна 

  

У 2021/2022 навчальному році у зв’язку з воєнним станом, учні 4-х, 9-х та 

11-х класів були звільнені від державної підсумкової атестації.  НМТ в умовах 

воєнного стану було проведено з липня по вересень 2022 р. 

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації учнів 

11-х класів  у школі були проведені наступні заходи:  

 оформлений стенд “ДПА/ЗНО – 2022” 

      з педагогічними працівниками школи, з учнями та їх батьками було 

проведено у січні-квітні 2022 року збори, наради, засідання щодо вивчення 

нормативних документів Міністерства освіти  і науки України, Департаменту 

науки і освіти, відділу освіти міської ради про порядок закінчення 2021/2022 

навчального року та проведення національного мультипредметного тесту. 



14 учнів 11 класу, які виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади, 

підтвердили участь у мультипредметному тесті.   

Такі результати наших учнів є показником роботи педагогічного колективу 

школи. Проте, поруч з досягненнями учнів в роботі педагогічного колективу є 

ряд питань, які потребують вирішення: 

1. Необхідно утримати кількість призерів обласних олімпіад. 

2. Мала кількість учнів 9 класів залучених до навчання у Буковинській МАН. 

3. Посилити науково-дослідницьку роботу учнів з базових предметів.  

4. Покращити результати ЗНО. 

5. Продовжити роботу з підвищення якості підготовки учнів до ДПА, 

запроваджуючи різнорівневі тестові технології. 

Причинами таких недоліків є: 

1. Довготривале перебування на карантині і організація дистанційного 

навчання під час воєнного стану. 

2. Зниження відповідальності окремих вчителів за результати навчальних 

досягнень учнів. 

3. Падіння інтересу учнів до навчання. 

4. Невідповідність матеріально-технічного оснащення кабінетів сучасним 

вимогам. 

5. Поверхнева і безвідповідальна підготовка учнів до уроків, небажання 

самостійно виконувати письмові домашні завдання. 

6. Зниження контролю і відповідальності з боку батьків за вихованням дітей. 

7. Пропуски уроків без поважних причин, запізнення на уроки. 

 

ІV. Організація і результативність виховної роботи 

Виховна робота в Новоселицькому ліцеї №3 у  2021/2022 н.р була 

спрямована на виконання Конституцією України; Конвенцією ООН про права 

дитини, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 



охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей»; рекомендаціями «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 

класів», наказом МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження 

Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 

реалізації Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно – патріотичного виховання y 

загальноосвітніх навчальних закладах», наказом МОН від 07 вересня 2000 № 439 

«Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 

символіки в навчальних закладах України»,  відповідно до листа Міністерства 

освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в 

закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2021-

2022 навчальному році», МОН № 768 від 16 липня 2015 року «Про національно 

– патріотичне виховання в системі освіти» та іншими нормативно – правовими 

документами.  

Для поставлених завдань з виховної роботи в школі розроблений 

загальношкільний план, відповідно до цього плану складені плани роботи 

класних керівників та план методичного об’єднання класних керівників.  

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних 

ключових ліній: 

- Робота з учнями; 

- Робота з батьками; 

- Індивідуальна робота з учнями; 

- Робота учнівського самоврядування; 

- Військово-патріотичне виховання. 

Виховна робота в І та ІІ семестрі 2021/2022 навчального року була 

направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на 

кожному з вікових етапів, на адаптацію в учнівському колективі, на формування 

демократичного світогляду та ціннісних орієнтирів, на засвоєння морально-



етичних норм поведінки, на формування усвідомленого вибору здорового 

способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду 

духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, на 

формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, 

на розвиток учнівського самоврядування.  

Протягом року  у  Новоселицькому ліцеї №3, були проведені традиційні 

тематичні дні та тижні: 

- Свято 1-го дзвоника;  

- До «Тижня 30-ї річниці Незалежності України» за участі учнівського 

самоврядування були виготовлені святкові буклети «30 подій,що сформували 

Незалежність України», онлайн – вікторина «З любов’ю до України» (переможці 

нагороджені грамотами) ; 

- Двотижневик «Увага, діти на дорозі!», заходи присвячені безпеці 

дорожнього руху, направлені на формування основ безпечного поводження дітей 

на дорогах та вулицях міста. Різноманітною за змістом і формою була проведена 

профілактична робота з питань попередження дорожньо-транспортного 

травматизму. Класними керівниками були проведені уроки з теми «Знання 

дорожнього руху - безпека вашого життя», бесіди "Я - учасник дорожнього руху". 

Вчителі початкових класів провели захід (гра – вікторина) «Знай  Правила 

дорожнього руху». Під час цих заходів учителі використовували різноманітні 

форми та методи роботи з дітьми, такі як: перегляд презентацій, формулювання 

проблемних питань, складання пам'яток, відгадування загадок, інсценізації, 

виконання практичних завдань, різноманітні ігри, вікторини. 

- Була організована зустріч учнів з працівниками МНС та національної 

поліції, які проводили з дітьми бесіди «Дотримання правил дорожнього руху,та 

правил пожежної безпеки». 



- Була проведена загальношкільна акція «Світлофор», учні послідовно  

змінювали колір одягу, відповідно сигналам світлофору; Акція «Пам’ятай знаки 

дорожнього руху». 

- Участь у  конкурсі «Буковинська зіронька»;  

- До Тижня спорту «Олімпійський тиждень» вчителями фізичної культури, 

були проведені спортивні естафети; 

- З нагоди річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини 

27 вересня 1991 року,для учнів були проведені лекції «Права дитини», відповідно 

до «Конвенції права дитини» - лектором виступив ювенальний прокурор 

Каштилян І.В.;  

- «Тиждень пам’яті захисників України». За участі учнівського 

самоврядування, була проведена акція «Сонях пам’яті»; 

- До Всесвітнього дня миру відбулась загальношкільна акція «Голуб миру»; 

тематичні виховні години на яких учням розповіли, що двадцять вісім років тому 

Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального 

припинення вогню і відмови від насильства. Цей день змушує нас не тільки 

задуматися про мир, але і зробити щось заради нього.; 

- День людей похилого віку; Була проведена акція «Допомога ветеранам», 

учителям - пенсіонерам; 

-  Святкова лінійка за участі учнівського самоврядування до Дня 

працівників освіти; були виготовлені та презентовані учителям святкові 

передбачення;  

 

- За участі вчителя історії Дроздовської С.А. відбулися заходи до Дня 

партизанської слави; Урок-реквієм до вшанування пам’яті жертв голокосту,подій 

Бабиного яру.(за участі бібліотекаря школи Дорофтей Т.А.) 

- Учні 4-А класу, створили відео-привітання до Дня батька;  



- До дня народження Василя Олександровича Сухомлинського відбулися 

відео-лекторії, бесіди про життя видатного українського письменника, педагога-

гуманіста;  

- До 155-річчя від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського, 

були проведені інформаційні бесіди за участі вчителів історії, про життєвий шлях 

видатного українського історика, письменника, громадського і політичного 

діяча;  

- Участь у аналітичній-методиичній нараді з питань планування класними 

керівниками виховної роботи з учнями на 2021-2022 н.р.  

- До Дня «Захисника та Захисниць», вчителями фізичної культури були 

проведені «Козацькі забави» та вчителем ЗВ  «Влучний стрілець». (переможці 

нагороджені грамотами); 

- Протягом року проведення учнівським самоврядуванням веселих перерв 

«Клич друзів – граймо разом!». 

- Проведення загальношкільного конкурсу - виставки «Космічні 

фантазії»,(переможці нагороджені грамотами); 

- Були проведені онлайн – дебати між кандидатами на посаду Голови ДО 

«Райдуга»; 

- Відбулися вибори Голови ДО «Райдуга»; визначення переможця та 

складання присяги президентом школи; 

- Вчителями української мови були проведені виховні заходи, вікторини, 

конкурси читців поезії про мову, участь у написанні Всеукраїнського диктанту 

національної єдності; 

- В рамках Всеукраїнської Декади «16 днів проти насилля», були проведені  

заходи: 

 До Міжнародного Дня боротьби з ліквідацією насильства виховні 

бесіди «Ми проти насилля»,відео-лекторії в групи УС; 



 До Дня боротьби зі СНІДом години спілкування «Не дай СНІДу 

шанс!», акція «Червона стрічка», зустріч зі студентами меж. 

коледжу,з метою інформаційної кампанії про ВІЛ/СНІД; відео- 

лекторії в групи УС; 

 До Дня боротьби з рабством години спілкування «Протидія торгівлі 

людьми», були виготовлені буклети «Ні торгівлі людьми!»,відео – 

лекторії в групи УС;  

 До Міжнародного Дня людей з обмеженими можливостями виховні 

бесіди, відео - лекторій в групи УС про людей з обмеженими 

можливостями; 

  До міжнародного Дня волонтера бесіди «Хто такі волонтери?», 

відео – лекторій в групи УС; 

 До Міжнародного Дня боротьби з корупцією - антикорупційна гра 

«Що?Де?Коли?», відео – лекторій в групи УС;  

 До Міжнародного Дня прав людини відео – флешмоб «#Я маю 

право!» , відео – лекторії «Мої права та свободи!», виховні бесіди в 

3-х класах «Я маю право!»;  

-  До тижня доброчесності були проведені виховні години « Що таке 

доброчесність», відео – лекторії в групи УС;  

 

- Відео-привітання від учнів 5-А класу до Всесвітнього Дня доброти.  

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної 

роботи використовуються такі форми: індивідуальні бесіди, винесення 

відповідних питань на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання 

класних керівників. Але є певні проблеми, над якими потрібно постійно 

працювати – це контроль з боку батьків відвідування учнями навчальних занять, 

щоб діти не пропускали їх без поважних причин. Намагатися залучати якомога 



більше дітей до участі в різних святах, виховних заходах. На ці питання буде 

звернена увага у наступному навчальному році. 

V. Співпраця з батьками 

Важливим аспектом в роботі педколективу є співпраця з батьками. Виховання 

учня в школі і сім'ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив 

працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення 

найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним 

замовником школи. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців, 

спілкуються з родиною. Завдяки тісній співпраці з батьками ми можемо покращити 

матеріально-технічну базу школи  Я хотів би подякувати батькам. за тісну співпрацю і 

порозуміння. 

VІ. 3береження і зміцнення здоров'я учнів та працівників. 

Одним з основних завдань школи це збереження і зміцнення здоров'я учнів . 

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.  Гаряче 

харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно заявки на перервах у їдальні школи.  

Велику увагу приділяємо розвитку фізичної культури , зміцнення матеріальної 

бази . 

 

VІІ. Фінансово-господарська діяльність. Благодійна допомога, 

для переселенців тазахисників нашої держави 

 

Будівля школи прийнята в експлуатацію майже  75 років назад  не зважаючи на 

вік та зношеність, адміністрація школи разом міської радою, відділом освіти , 

батківською громадою , колективом постійно працює над удосконаленням 

матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.  

  В цьому навчальному році за підтримки міської ради   вдалося завершити 

заміну даху , утеплення фасаду.    За кошти міської ради  побудована власна 



котельна і з нового навчального року ми перейшли  на індивідуальне опалення . 

За батьківські кошти проводиться благоустрій території( скошування трави, 

озеленення  ) проводився  ремонт медичного кабінета і бібліотеки  . 

 Ліцей №3 долучився до благодійної місії щодо допомоги нашим захисникам і 

переселенців . За цей період було надано допомоги на суму 72545 гр. 

 

 



 

    Всі витрати проходять прозоро , звіт про використання коштів постійно  

виставляється на стенді і на сайті  школи.  

      В школі існують і проблеми це недостане приміщення для освітнього 

процесу процесу учнів, заміна тепломережі школи,  закупівля наочних посібників, 

меблів у класні кімнати. 

       Це величезні кошти, яких на жаль не має у бюджеті громади . Тому повноцінна 

підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через 

відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі 

резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого 

обсягу робіт. Дякую за увагу.  

 

 

 

 

 

 


