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Звіт директора ліцею перед громадськістю про діяльність навчального 

закладу в 2020/2021 н.р., оцінка діяльності. 

 

Звіт охоплює основні напрями діяльності освітнього процесу  закладу. 

Особлива увага звертається на створення у ЗЗСО  належних умов для 

забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, виконання вимог 

нового Державного стандарту.  

У зв’ку з завершенням адміністративної реформи, та відповідно до Закону 

України «Про освіту» у березні 2021 року рішенням Долинської міської ради 

Княжолуцька ЗОШ І – ІІІ ступенів перейменована на Княжолуцький ліцей 

Долинської міської ради.   

    В ліцею проводиться послідовна робота щодо реалізації стратегії розвитку 

державної  освіти, визначеної законодавством України, Указами Президента 

України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, 

Національної доктрини розвитку освіти.   

      Княжолуцький ліцей Долинської міської ради Івано – Франківської області 

здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правової бази:  

ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний  заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, 

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, зі змінами внесеними згідно з 

Постановами КМ 3 688 від 24.07.2019 р. та № 898 від 30.09.2020 року, 

Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, «Державних 

санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу» ДержСанПіН 5.5.2.008-

01, Статуту , забезпечує одержання учнями, здобувачами освіти,  загальної 

середньої освіти на рівні Державних стандартів.  

      Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті визначила 

пріоритетне питання: підвищення якості освіти, а одними із першочергових 

завдань у підвищенні ефективності управління освітніми процесами визначила 

“налагодження високопрофесійного наукового аналітичного і прогностичного 

супроводу управлінських рішень, їх усебічне інформаційне забезпечення”. 

 Для забезпеченні обов’язковості загальної середньої освіти, а саме охоплення 

навчанням  дітей шкільного віку, що проживають на території обслуговування 

ліцею (с. Княжолука) щороку педагогами здійснюється робота по узгодженню 

списків дітей, які прописані в селі,  обліковані і охоплені навчанням.   

Залучення до навчання:  до першого класу в 2020 році зараховано 35 дитину, 38 

дитини проходили підготовку в групах п’ятирічок.  

Мовою навчання в школі є державна, українська мова 

Навчання організовано в одну зміну. 

Згідно з навчальним планом учні починають вивчати іноземну мову 

(англійську) з першого класу, з 5 класу учні починають вивчати другу іноземну 

мову (німецьку). 8 - 11 класи вивчають одну іноземну мову (англійську).    



За останні чотири роки в школі спостерігається поступове збільшення кількісті 

учнів. 

  Мережа Княжолуцького ліцею  станом на 01.09. 2020 р. 375 осіб, які 

навчаються у 19 класах. Учнівський контингент відповідає кількості учнів у 

алфавітній книзі та підтверджений відповідними наказами по школі. У школі 

ведеться робота щодо збереження шкільної мережі. Середня наповнюваність 

класів відповідає нормативним вимогам та становить 19,6 учнів. 

 Початкова 

школа 

Середня Старша Загальна 

кількість 

учнів  

Загальна 

кількість 

класів 

2016/2017 8 6 2 321 16 

2017/2018 8 7 2 322 17 

2018/2019 8 7 2 328 17 

2019/2020 8 8 2 362 18 

2020/2021 8 9 2 375 19 

.  

Здійснюється облік руху учнів: по району, області, в межах України, вибуття за 

кордон.  

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

за 2020 – 2021 навчальний рік 

 

1. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ШКОЛИ 

Освітній процес у 2020 – 2021 навчальному році був організований 

відповідно до освітньої програми, обговореної і схваленої педагогічною радою у 

травні  2020 року (протокол № 5   від « 13 » травня 2020 р.). На виконання 

освітньої програми з накресленими орієнтирами щодо досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання з предметів, було розроблено робочі навчальні 

плани для кожного зі ступенів навчання: забезпечено 100% вивчення  навчальних 

дисциплін інваріантної частини навчальних планів та виділено години у 

варіативній частині із врахуванням бажань переважної більшості  учнів класів, а 

також для організації факультативних занять та курсів за вибором.  

   Упродовж навчального року для учнів 4-11 класів забезпечено вивчення курсу 

за вибором з Основ християнського етики, для окремих груп учнів 8 та 9 класів – 

факультативні заняття з практикуму з правопису; для групи учнів 8 класу – 

пропедевтичного курсу «Живи за правилами»;  для учнів 7- А, Б класів – 

вивчення німецької мови; для групи учнів 11 класу – факультатив з англійської 

ділової мови. Варто також відзначити, що завдяки обладнаних навчальних 

кабінетів комп’ютерними комплексами реалізовано практичну частину 

навчальних програм з інформатики у всіх класах, аналогічно забезпечено 

реалізацію навчальних програм з фізики у 7-11 класах. Також в інваріантній й 

варіативній частинах навчального плану для школи ІІІ ступеня виділено години 

для навчання учнів 10,11 класів у Долинському МНВК. Учні школи освоювали 

робітничі професії за 4 спеціальностями. 

За результатами навчальних досягнень учнів судять про роботу учителя. На 

сьогоднішній день кандидатами на нагородження Похвальними листами за 



підсумками навчального року є 42 учнів 4 - 10 класів, що становить  приблизно                

18,3 %  учнів цих класів (у кількість нагороджених не входять учні 1 та 3 класів 

НУШ, оскільки оцінювання у цих класах є формувальним). Троє учнів 9 класу є 

претендентами на отримання свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з 

відзнакою, одна учениця 11 класу є претендентом на нагородження «Срібною 

медаллю» за досягнення у навчанні. 
 

2. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Упродовж навчального року значної уваги педагогами школи було 

приділено роботі з обдарованими дітьми. Через карантинні обмеження 

спричинені поширенням коронавірусної інфекції КОВІД – 19 відмінено 

проведення всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Разом з тим у період 

адаптивного карантину проводились різноманітні конкурси та змагання з 

гурткової роботи, образотворчого мистецтва обласного та всеукраїнського рівня. 

Плідно працюють гуртки «Початкового технічного моделювання», керівник 

Пенгрин Леся Василівна, «Народна вишивка», керівник Бойченко Ольга 

Володимирівна, «Експеремент», керівник Стасюк Ольга Семенівна, які 

підготували переможців як районного так і обласного та всеукраїнського рівнів. 

Зокрема Титиш І., учень 4 – А класу, зайняв ІІ місце на Всеукраїнській виставці 

– конкурсі «Новорічна композиція», ІІ місце в ІІІ етапі обласного конкурсу 

«Наш пошук і творчість , тобі Україно» (гурток «Початкове технічне 

моделювання»),   Галій Ю., учениці 5 – А ласу, зайняла ІІ місце на ІІІ етапі 

обласного конкурсу  «Люби і знай свій рідний край» (гурток «Народна 

вишивка»), П учень 9 класу – ІІІ місце  в обласному конкурсі з радіоелектроніки 

(гурток «Експеремент»). Ці ж учні відповідно зайняли перші місця в ІІ етапі цих 

конкурсів та змагань. На міському рівні відзначились також ліцеїсти: Лесів С. 

учениця 4 – А класу – І місце, Дмирів В. ІІ місце (гурток «Початкове технічне 

моделювання»), Камишан В., учениця 5 – А клас – І місце  (гурток «Народна 

вишивка»), Марчак М. 5 – А клас – ІІ місце  (гурток «Народна вишивка»), 

Хатлевич А, учень 9 класу – ІІІ місце (гурток «Експеремент»). У конкурсі 

«Писанкарства» учні ліцею зайняли: Дзуль Діана – учениця 10 класу – І місце, 

Фединяк В, 8 – а клас – ІІ місце вчитель Саган М.В.    

Хочеться зауважити, що досягнення учнів у конкурсах та змаганнях і 

їхні успіхи багато в чому залежать від умілого керівництва навчально- 

пізнавальною діяльністю учителів. Як і у попередні роки перед педагогічним 

колективом залишається завдання покращити підготовку учнів до участі у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах. 

3. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Одним з пріоритетних напрямків методичної роботи і надалі залишається 

вдосконалення набутих і уже сформованих навиків інноваційної роботи серед 

педагогів та впровадження освітніх інновацій в педагогічній діяльності. Найкраще 

активізує внутрішню методичну роботу, розвиває педагогічні компетенції і 

вміння зацікавити учнів  проведення предметних тижнів:                                

        - тиждень української мови й літератури та зарубіжної літератури; 



      - тиждень іноземних мов; 

      - тиждень математики, фізики й інформатики; 

      - тиждень суспільствознавчих дисциплін; 

      - тиждень початкової школи. 

Через посилення карантинних обмежень не вдалося провести  

      - тиждень природничих дисциплін. 

Реалізацію мети і завдань кожного із предметних тижнів, 

результативність проведених заходів, внесок кожного з педагогів підсумовано у 

відповідних наказах. Сьогодні хочеться відзначити кожного вчителя, його 

власний творчий потенціал і внесок у виконання навчальних планів і програм, 

які прийшлось реалізовувати через загальнонаціональний карантин і 

запровадження дистанційного навчання. Робота вчителя в непередбачуваних 

умовах мала свої позитивні негативні й наслідки. Серед позитивних – готовність 

зустрітися з викликами сучасного стану; з негативних – низька зацікавленість до 

опанування сучасними новітніми інформаційними програмами й ресурсами. Але, 

попри об’єктивні й суб’єктивні сторони, всіма учителями забезпечено виконання 

навчальних програм з предметів у повному обсязі, реалізовано практичні 

складові навчання на уроках фізичної культури, предмета «Захист Ураїни», 

трудового навчання, образотворчого мистецтва, тощо. 

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА УЧНІВ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

З метою забезпечення права випускників на отримання рівного доступу 

до здобуття освіти у школі організовано належну роботу з реєстрації учнів 11 

класу на ЗНО. Відповідно до Закону України випускники 2020/2021 навчального 

року звільнені від проходження ДПА. У цьому навчальному році з 24 

випускників 11 класу, крім української мови на ЗНО вибрали такі предмети: 

-історію України; 

- географію ; 

- біологію; 

- хімію; 

- математику. 

Шестеро педагогічних працівників школи залучені до роботи на пунктах  

проведення ЗНО. 

 

5.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВННЯ  

-випускників 11 класу здійснюється на виконання законів та нормативно-

правових актів. Грунтовний аналіз в річному плані. Соціальним педагогом 

збираються довідки про подальше навчання чи працевлаштування випускників, 

складається база даних.  Не працевлаштованих учнів немає. Переважна 

більшість випускників вступають до НЗ різних рівнів, частина влаштовується 

на роботу в Україні, або їдуть з батьками за кордон . На нараді в серпні 

розглядається зазначене питання, тримається під контролем директором ліцею.  



- випускники 9 класу продовжують навчання і отримують повну середню 

освіту, в школі або ПТУ, коледжах. 

Протягом 2020/2021 н. р. в закладі застосовуються такі інноваційні технології 

навчання: 

1. Впровадження комп’ютерних технологій. 

2. Проектні роботи. 

3. Використання опорних схем (готових, складних самостійно). 

4. Створення опорно-інформаційних схем. 

5.Використання різноманітних елементів інтерактивного навчання (метод 

«Прес», коло ідей, дебати). 

6. Комп’ютерна презентація. 

7. Дослідницький проект. 

  В період проведення навчання дистанційно всі вчителі ліцею проводили уроки 

з використанням технологій дистанційного навчання. У своїй роботі 

користувалися платформами ZOOM, Viber, На урок та іншими.  

Пріоритетне  місце в роботі вчителя посідає використання комп’ютерної, 

копіювальної оргтехніки. 

Використовують ІКТ для здійснення  навчально-виховного процесу 100% 

педагогічних працівників ліцею.  

   В ліцею діють два кабінети інформатики. В кабінеті № 2 замінені комп’ютери 

не відповідають вимогам сучасності і потребують заміни новими. Два кабінети 

ІКТ підключені  до мережі інтернет. 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ФОРМ ПОЗАУРОЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ  

Аналізуючи позаурочну зайнятість учнів у гуртках адміністрація школи 

веде роботу, спрямовану на створення умов для розвитку творчих здібностей та 

обдарувань учнів.  

Широкий спектр послуг у сфері позашкільної освіти забезпечує школа. На 

базі ліцею працюють гуртки: початкового технічного моделювання, 

радіотехнічний , народної вишивки, основи інформаційних технологій з 

використанням англійської мови, туристично - краєзнавчий, хоровий та 

вокальний гурток, з військово-патріотичного виховання, „Юний стрілець» та 

інші. На базі ліцею працюють і гуртки від Долинської Рай СЮТ. 

 

7. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ 

За кошти державного бюджету обладнано перші класи, що навчаються за 

програмою «Нова українська школа» на суму понад 100 тисяч.  

За сприяння депутата обласної ради Дзеси О.В. придбано мультимедійний 

комплекс. У зв’язку з завершенням адміністративної реформи та ліквідацією 

Княжолуцької сільської ради ліцею передано 2 комп’ютери, 1 ноутбук, 3 

принтери. 

 



8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗНЗ КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ КАДРАМИ ТА 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ   

Пед. ресурс: 46-педагоги.  

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників: 

Із них: 19 (39 %) мають кваліфікаційний рівень «Спеціаліст вищої 

категорії», 11 (22 %) - «Спеціаліст І категорії», 9 (24 %) - «Спеціаліст ІІ 

категорії»,  7 (15 %) – «Спеціаліст». 
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1.  46 19 11 9 7 11 - 

 

За минулий рік жоден вчитель не звільнився з роботи. 

 9. УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ. 

Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мають  змогу розвивати через 

роботу в учнівському самоврядуванні. 

  Комісіями учнівського самоврядування було організовано та проведено ряд 

заходів з визначних дат календаря. Особливо хочеться відмітити роботу 

учнівського самоврядування під час карантину. В цей непростий час учнівське 

самоврядування організувало дистанційного проведення свята «Вишиванки», 

«Останнього дзвоника». 

 

 

10.   СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 Серед проведених заходів: тиждень фізичної культури, участь у районних  

змаганнях. 

Проведені теоретичні заходи: Вікторина «Олімпійські перегони» 

 - Олімпійські уроки на тему: «Спорт, творчість, краса» 

 - Учнівська спартакіада 

 - «Шкіряний м’яч,  

   Через карантинні застеження проведення спортивних заходів було обмежено. 

11. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Адміністрація школи контролює питання здоров’я дітей.  

 Поглиблені медичні огляди проведено своєчасно (згідно графіка). 

Поглиблений медичний огляд пройшли 100% учнів. Вікові щеплення зроблені 

своєчасно. Але дуже багато направлень до спеціалістів батьки часто ігнорують, 

на лікарів не знаходять часу.  

 Учні розподілені по групах для занять фізкультурою: 

-основна  -55% школярів; 

-підготовча -36% школярів;; 

-спеціальна -5% школярів;; 



-звільнені від занять фізичною культурою -4% учнів. 

Результати адміністративного контролю за здоров’ям учнів розглядаються та  

аналізуються: 

-на нарадах при директорові; 

-на зборах трудового коллективу; 

- на засіданнях методичних об’єднань; 

  -на засіданнях педради; 

-на виробничих нарадах; 

-в наказах по школі; 

-на батьківських зборах.  

Продовжено роботу школи по прищепленню  в учнів навичок здорового 

способу життя. З цією метою розроблено ряд заходів: під час уроків 

фізкульхвилинки, конкурси „Козацькі розваги”, Малі Олімпійські ігри. 

Традиційним стало проведення „Дня здоров’я”. Здійснюється моніторинг 

здоров’я. 

 

 

 

 

 

 

12.  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОІЧНА ПІДТРИМКА 

Психологічна підтримка

Шкільна психологічна служба

Районна служба психології та 

соціальної роботи
Директор школи

Педагоги:
• консультації 

(індивідуальні, групові);

• тренінги;  

• виступи на педагогічних 

радах;

• участь у роботі 

інноваційної лабораторії 

„Техніка сімейного 

консультування”

Батьки:
• консультації;

• тренінги;

• виступи на 

батьківських 

зборах;

• лекції

Учні:
• діагностика;

• профілактична 

робота;

• превентивне 

виховання;

• корекційно-

розвивальна 

робота;

• консультації

 
  13 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ  

   Одним із важливих аспектів формування здорової  дитини є організація 

харчування. Наказами по школі призначені відповідальні за організацію 

харчування , затверджені списки учнів батьки яких були учасниками АТО  для 

організації безкоштовного харчування, списки учнів пільгових категорій для 

організації харчування за кошти фонду соціального страхування.  У приміщенні 



обідньої зали оформлено інформаційний куточок, проводиться санітарно-

просвітницька робота, при організації харчування учнів адміністрація школи 

керується вимогами санітарного законодавства,  контролює чіткість 

дотримання режиму харчування. Організацію харчування учнів школи виконує 

приватний підприємець Гайнюк О.І. Питання організації гарячого харчування 

учнів та моніторинг його забезпечення знаходяться під постійним контролем 

директора школи.   

На початок  2020/2021 навчального року безкоштовним харчуванням 

охоплено 46 учнів школи з малозабезпечених сімей, 8 дітей учасників АТО, 1 

дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, 1 дитина – сирота. Інші діти 

школи харчуються за власні кошти. 

14. ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРВОПОРУШЕНЬ, 

ЗЛОЧИННСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ 

Одним із напрямків виховної роботи є робота з профілактики 

правопорушень та запобіганню негативних явищ в учнівському середовищі. В 

школі працює комісія з профілактики правопорушень. Одним із напрямків 

роботи учнівського самоврядування є профілактика правопорушень серед 

учнівської молоді. За учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги 

закріплюються педагоги - наставники, які складають індивідуальні плани 

роботи з цими підлітками, звітують про проведену роботу. Робота з цього 

напрямку узагальнюється наказами по школі. Упродовж останніх трьох років у 

школі не було скоєно правопорушень під час навчально-виховного процесу. 

Робота відбувалася на підставі «Планів спільної роботи» між районним 

управлінням освіти, молоді та спорту (сектору освіти), школи та управлінням у 

справах дітей, відділом кримінальної міліції у справах дітей, наркологічним 

кабінетом та центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  Разом із 

зазначеними вище організаціями з метою запобігання дитячої бездоглядності, 

безпритульності, жебракування, бродяжництва, злочинності, попередження 

скоєння насильства, катування та мордування дітей було проведено 

профілактичні бесіди. 

У школі постійно поповнюється база  даних  на дітей-сиріт,  дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей із неблагополучних сімей,  учнів, які  стоять на 

внутрішкільному обліку. Протягом  2020/2021 навчального року, згідно 

індивідуальних планів педагогів – наставників, проводились бесіди з правового 

виховання з учнями девіантної поведінки спеціалістом у справах неповнолітніх 

Долинського райвиконкому., дільничним інспектором. 

 15. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

 Класні керівники 1-11 класів на початку вересня складають Соціальний 

паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують посиленої 

уваги з боку педагогічних працівників  

Здійснено: 

• Виявлення дітей пільгового контингенту. 



• Створення соціального паспорту дітей пільгового контингенту. 

• Залучення до гурткової роботи дітей пільгового контингенту. 

• Організація безкоштовного харчування дітей пільгового контингенту: 

             - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

              - дітей із малозабезпечених сімей; 

              - дітей, батьки яких були учасниками АТО. 

• Організація консультаційної  допомоги батькам пільгового контингенту. 

• Залучення учнів пільгового контингенту до роботи в органах 

самоврядування. 

• Надання матеріальної допомоги дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям із малозабезпечених родин.  

• Участь дітей пільгових категорій у новорічних та різдвяних святах. 

• Організовано безкоштовне харчування для дітей пільгового контингенту 

• Складено індивідуальні плани роботи з учнями, що перебувають на 

обліку 

      Діти–сироти, які знаходяться під опікою (2): були забезпечені безкоштовним 

харчуванням з 01 вересня 2020  н.р., а також одержали  матеріальну допомогу–

500 гривень (на кожну дитину).  

Один раз на семестр, а при необхідності і частіше, працівники соціально- 

психологічної служби школи, класні керівники з батьківською трійкою 

проводять обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту, 

складають і здають акти обстеження заступнику директора з навчально-

виховної роботи. 

  

16.  ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ.   

   З метою збереження життя і здоров’я учнів у школі існує система  навчальної, 

просвітницької та виховної роботи. Робота щодо запобігання дитячого 

травматизму знаходиться на постійному контролі адміністрації . Питання 

організації роботи зі створення безпечних умов для всіх учасників освітнього 

процесу та запобігання випадкам травмування учнів  заслуховується на нарадах 

при директорові, на засіданні методичного об’єднання класних керівників,  

батьківських зборах. Учасники освітнього  процесу в цілому дотримуються 

санітарно-гігієнічних вимог під час проведення уроків та позакласних заходів. 

На виконання нормативних вимог з учнями проводяться відповідні інструктажі, 

про що зроблено  записи у журнали інструктажів та класні журнали. Класні 

керівники проводять відповідну профілактичну роботу з учнями з питань 

безпеки життєдіяльності. У журналах і щоденниках учнів наявні записи про 

проведення запланованих та додаткових бесід. Протягом року класні керівники 

організовують  різноманітні заходи з профілактики дитячого травматизму 

(бесіди, години спілкування, вікторини, екскурсії тощо), що відображено в 

планах роботи класних керівників. Обладнані тематичні куточки  з безпечної 

поведінки учнів у різних ситуаціях, наявні схеми безпечного руху до 

навчального закладу.  З метою підвищення обізнаності учнів, практичному 



удосконаленні знань дітей, запобіганню  та профілактики дитячого 

травматизму, складено план спільних заходів з працівниками ДАІ Долинського 

району. Щорічно у вересні  проводяться Єдині дні з правил дорожнього руху, 

Тиждень безпеки дорожнього руху, Місячник безпеки дорожнього руху 

відповідно до складених планів, проводяться Дні цивільного захисту. Для 

запобігання травматизму складено графік чергування  вчителів під час перерв 

на поверхах, в їдальні, в ГПД. Одним із шляхів запобігання дитячого 

травматизму є вивчення учнями курсу «Основи здоров'я», програма якого 

визначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних 

моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних 

надзвичайних ситуацій.  

 Адміністрацією ліцею та членами комісій забезпечується дотримання вимог 

щодо розслідування нещасних випадків, які сталися під час освітнього процесу, 

у повному обсязі. Нещасні випадки, які сталися під час освітнього процесу 

реєструються  у відповідному журналі. Потребує продовження робота класних 

керівників щодо формування у учнів основних моделей безпеки під час 

виникнення надзвичайних ситуацій, формування у учнів  навичок безпечної 

поведінки під час перерв та під час  проведення масових заходів; посилення 

персонального контролю збоку адміністрації школи за роботою вчителів щодо 

профілактики та попередження дитячого травматизму.  

 

 17. АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЗСО       

   Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю є переважно 

в компетенції керівника навчального закладу. Директор підтримує цю важливу 

лінію роботи: забезпечує зв’язки з радою навчального закладу, батьківським 

комітетом, з профспілкою працівників освіти і науки тощо. Це зумовило 

протікання відповідних демократичних процесів у школі, що в міжатестаційний 

період дає підставу говорити про децентралізацію адміністративної влади в 

школі та посилення процесів громадсько-державного управління в ній. 

 На виконання Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з 

діловодства за зверненнями громадян протягом навчального року було 1 

звернення, яке зафіксовані в Книзі реєстрації письмових звернень. Надана 

письмова відповідь.  

 

 


