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Звіт директора ліцею перед громадськістю про діяльність навчального 

закладу в 2021/2022 навчальний рік. 

 

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись 

Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, у 

відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження 

відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, 

запровадження колегіальності  управлінської діяльності у ліцею, що базується на 

принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт 

про свою діяльність  та підсумки  роботи колективу протягом 2021 –2022 

навчального року. 

Протягом 2021-2022 навчального року ліцей  працював згідно Річного 

плану роботи та реалізації Освітньої програми на навчальний рік. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.33), Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» (ст.15,38,39), Закону України «Про дошкільну 

освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р) у закладі 

створена Освітня програма, яка була розроблена на основі: 

- для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272); 

- для 3-4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); 

Для 5-11 класів освітній процес здійснювався відповідно до таких типових 

освітніх програм: 

- «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ  ступеня», 

затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405; 

- «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ  

ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції 

наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН 

України від 31.03.2020 № 464); 

Дошкільне відділення: 

- Молодша група (діти 3 річного віку) – програма – «Українське дошкілля»; 

- Середня (діти 4 річного віку), старша (діти 5 річного віку) групи – програма 

«Впевнений старт».    

 

Стандарт 1. Освітнє середовище закладу є безпечним, комфортним, 

мотивує до навчання і педагогічної діяльності 



Керівництвом закладу вживаються заходи задля створення безпечних та 

комфортних умов перебування учнів, вихованців. Зокрема, територія ліцею 

обнесена огорожею,  двір з твердим покриттям, клумби та газони розділені, 

освітлюється у вечірній та нічний час.  Доступ  сторонніх осіб на територію 

ліцею обмежений. Чергові працівники контролюють всіх, хто входить на 

територію. Територія дошкільного відділення розміщена на відстані 300 метрів 

від корпусу ліцею обнесена металевою огорожею. Підступи до нього з твердим 

покриттям. Ігрові майданчики для кожної з груп розділені. В саду – газонне 

покриття.  

 У закладі є особа, функціональними обов’язками якої є здійснення 

щоденного огляду території.  

Головний вхід до ліцею  з вулиці Визволення, в дошкільне відділення з 

вулиці Шевченка,  облаштований пандусом для безпечного входу до приміщення 

осіб з особливими освітніми потребами. У закладі є всі навчальні приміщення, 

необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. 

Навчальні кабінети початкової школи знаходяться на першому та другому  

поверхах. Освітній простір сприяє формуванню в учнів ключових 

компетентностей та мотивує дітей до навчання і розвитку, що підтверджено 

результатами спостереження за освітнім середовищем.  Класи початкової школи 

обладнані відповідно вимог Нової української школи, зокрема, є одномісні 

сучасні парти, мультимедійне та комп’ютерне оснащення, організовані зони, для 

успішного проведення занять та організації відпочинку школярів. У коридорах 

облаштовано місця для відпочинку учасників освітнього процесу. У 

дошкільному відділення групи розділені між собою. Для кожної з них обладнано 

роздягальню, ігрову кімнату, кімнату для сну, санвузол. Всі приміщення 

забезпечені в достатній кількості меблями та обладнанням. 

Усі навчальні кабінети, де навчаються учні 5-11 класів, мають 

мультимедійне та відео обладнання. 3 кабінети обладнані мультимедійними 

дошками.  

 Загалом переважна більшість педагогічних працівників (95,9 %) 

задоволена освітнім середовищем та умовами праці. Оцінюючи освітнє 

середовище закладу 78,2% педагогічних працівників говорять про комфортність 

умов для праці, 17,7% - вважають ці умови дуже комфортними і 4,1% вважають 

їх не зовсім комфортними. При оцінці діяльності адміністрації ліцею 17,4% 

педагогів вважають, що у закладі дуже комфортно, 58,7% вважають, що 

комфортно, 21,7% вважають, що не зовсім комфортно, але 65% учасників 

онлайн-опитування  свідчать , що у закладі створений психологічний клімат для 

їх професійного росту. 69,6% вважають , що планування у закладі відбувається 

командою, але 28,3% вважають, що планування у закладі здійснюється за 

вказівкою адміністрації. Переважна більшість учасників опитування вважають, 

що виконання рішень йде через самоконтроль і керівництво, і адміністрація 



здійснює контроль через «консультує і контролює» і не відкидається те, що 

адміністрація заохочує до діяльності педагогічний колектив, хоча 

відповідальність розподіляє відповідно до повноважень. Методи впливу 

називають різні від наказів до прохання, хоча. Дане опитування педагогічним 

колективом визначає стиль керівництва закладом як демократичний стиль, який 

називають ще кооперативним, що  застосовують упевнені в собі керівники, що 

довіряють підлеглим, контролюючи не їх, а результати. Обидва їх  різновиди : 

консультативний та партисипативний наявні у нас у закладі.   

Туалетні кімнати облаштовано кабінками, існують приміщення окремо для 

дівчаток, хлопчиків та педагогічних працівників. У туалетних кімнатах є в 

кожній кабінці є туалетний папір, біля умивальників рідке мило, дезинфікатори 

для рук. 

 Для забезпечення навчально-пізнавальної діяльності учнів у закладі 

функціонує бібліотека. Огляд виставок у бібліотеці свідчить про періодичне  

проведення різноманітних заходів. Але бібліотека не має читального залу, 

сучасних стелажів та методичної літератури.  

Для забезпечення умов праці та навчання проводяться згідно із 

законодавством інструктажі чи навчання з працівниками та здобувачами освіти 

про охорону праці та безпеку життєдіяльності. Учасники освітнього процесу 

дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності. Кожний 

кабінет підвищеної безпеки має всю необхідну документацію. Кожен кабінет має 

паспорт кабінету.  

Протягом  2021-2022 навчального року було проведено 3 моніторинги 

комфортних та безпечних умов для організації освітнього процесу.  Виходячи із 

результатів, найбільшою загрозою для порушення умов батьки, на жаль, 

називають лише онлайн-навчання. До 65% опитаних у різних формулюваннях 

називають це загрозою для їх дітей ( 30% через технічні умови та  35 % 

психологічну нестабільність). 

 У закладі два кабінети інформатики, облаштовані комп’ютерами різних 

випусків. Всі  комп’ютери закладу під’єднані під мережу Інтернет , облаштовано 

технічними засобами та інструментами контролю щодо безпечного 

користування мережею Інтернет. 75,7% опитаних закладу брали участь у 

інформаційних заходах та ознайомлені із інформацією щодо безпечності 

користування мережею Internet.  

На жаль дошкільне відділення ліцею поки що не підключене до мережі 

Інтернет. 

Стандарт 2.  Освітнє середовище вільне від будь-яких форм насильства та 

дискримінації 

У закладі освіти розроблений, затверджений в установленому порядку та 

реалізується План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, 

який оприлюднений на власному вебсайті закладу. Налагоджено співпрацю з 



представниками правоохоронних органів з питань запобігання та протидії 

булінгу (цькування). Переважна більшість дітей (42,4 %) вказала, що їм  безпечно 

і комфортно,  26,1% - в цілому комфортно і 23,3% комфортно і 8,2% не дуже 

комфортно почувають себе у закладі. Діти безпечно почуваються у класі та 

ліцею, та охоче йдуть до школи. За результатами опитування 9,3 % учнів були 

свідками, чи самі зазнали булінгу. В основному від однокласників, але до нікого 

не зверталися за допомогою. Це були поодинокі випадки  які повторно не 

відбувалися.  У закладі розроблено та оприлюднено Правила поведінки, 

розроблені спільно з учасниками освітнього процесу, засновані на правах 

людини й спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці учасників 

освітнього процесу. За результатами анкетування учнів  з’ясовано, що 84,3% 

учасників освітнього процесу ознайомлені з вищезгаданими правилами та 

дотримуються їх. Окрім того, у початковій школі розроблені правила класу, які 

унаочнені, розміщені на інформаційних куточках та використовуються під час 

освітнього процесу. Батьки у онлайн-анкетуванні наголошують, що при 

виникненні проблеми 70,5% учнів звернуться до класних керівників, а лише 

17,9% здобувачів освіти звернулися б до третіх осіб. Із опитування батьків (180 

осіб опитаних) 86,2% вважають класного керівника уповноваженою для цього 

особою. 69,5% батьків стверджують, що права їх дітей не порушуються, 23,8% 

вважають, що можливо і були , але проблеми вирішені. 87,8% батьків 1- 4-х 

класів вважають вчителя початкових класів висоосвіченими і професійно 

грамотними. Якщо розглядати персонально осіб, які за посадовими обов’язками 

повинні проводити заходи «Стоп-булінг», та інші, то це Юрків Г.Ю. (соціальний 

педагог) і Сич О.Л.( практичний психолог).  

Результати анкетування дають підстави стверджувати, що у закладі 

здійснюється належна робота з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до 

освітнього процесу, педагогічних працівників - до професійної діяльності. У ІІ 

семестрі через нестабільність у державі викликаною  з хвилею захворюваності 

на короновірус та  повномасштабним вторгненням Росії на територію України 

батьки учнів виявляли значну занепокоєність. Частина з них вивезли дітей за 

межі України (123 дитини).  

Стандарт 3. У закладі освіти створене інклюзивне середовище, 

спрямоване на розвиток кожної дитини 

 Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами було 

організоване у старшій групі дошкільного відділення та в 4 класі.   Клас та група 

були організовані відповідно до «Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.08.2011 № 872 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМУ вад 09.08.2017 № 588 та іншими нормативно-правовими 

документами. З метою підвищення ефективності освітнього процесу було 

запроваджено корекційно-розвиткова складова Індивідуальної програми 

розвитку кожної дитини, якою регламентується організація системної 



реабілітаційної роботи з учнями: розвиток слухового сприймання; розвиток 

мовлення; корекція розвитку; соціально-побутове орієнтування; розвиток 

комунікативної діяльності і творчості; фізичний розвиток   (ЛФК). Така робота 

передбачала вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями 

психофізичного розвитку учнів та вихованців, і потребувала впровадження 

особистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації за індивідуальним та 

диференційованим підходом. 

Аналіз документації, інтерв’ю з практичним психологом та заступником 

директора ліцею вказують на те, що у закладі організація класу та групи з 

інклюзивним навчання здійснюється на належному рівні: налагоджена співпраця 

з ІРЦ, створено команди психолого - педагогічного супроводу, розроблено 

індивідуальні програми розвитку та індивідуальні навчальні плани за участі 

батьків, є фахівці, необхідні для реалізації інклюзивного навчання, залучаються 

вчитель-логопед-дефектолог, вчитель- реабілітолог для корекційно- розвиткових 

занять з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Колектив ліцею протягом 2021-2022 навчального року працював над 

втіленням у життя Нового Закону України «Про освіту», Державної національної 

програми “Освіта”, “Національної доктрини розвитку освіти”, Державної 

програми “Вчитель”, Конвенціїї ООН про права дитини. Це були поступальні 

кроки, які логічно і тактично сприяли вирішенню та реалізації проблемного 

питання роботи закладу. Учителі закладу брали участь у районних конкурсах, 

онлайн-конференціях, засіданнях методичних об’єднань, у проведенні семінарів-

практикумів. 

Навчальний процес здійснювало 53 педагогів, (9 дошкільне відділення) 1 

перебуває у відпустці для догляду за дитиною. У штаті закладу 1 бібліотекар, 2 

медсестри, 22 - обслуговуючого персоналу. 51 (99 %) вчитель має повну вищу 

освіту, 1 – бакалавр, 1 – молодший спеціаліст. 

Кадрове забезпечення 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» 

штатний розпис закладу установлюється управлінням освіти Долинської міської 

ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Кадрове забезпечення ліцею здійснюється в повній відповідності з 

освітніми програмами загальноосвітнього навчального закладу. У 2021/2022 

навчальному році заклад був забезпечений штатними працівниками на 100 %; 

штатні одиниці (заступник директора з навчально-виховної роботи – 1; 

заступник з виховної роботи – 0,5 ставки; педагогічних працівників (разом із 

сумісниками) - 53; працівників з числа обслуговуючого персоналу – 22). 

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками 

ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, 

працездатність, комунікабельність. Варто відзначити склад постійних 

педагогічних працівників: Вища категорія – 47 працівників І категорія – 13 



працівників ІІ категорія – 9 працівників Спеціалістів – 3 працівників Молодших 

спеціалістів – 1 працівник Звання «старший учитель – 34 працівників  

           З метою вдосконалення освітнього процесу, забезпечення комфортних та 

безпечних умов навчання та праці, вдосконалення педагогічної майстерності 

протягом навчального року: 

- працювали психологічні студії, де розглядалися питання щодо  

корекційно-розвиткової  роботи з учнями, які потребують уваги в період 

адаптації, імідж сучасного вчителя; 

- проведені тренінги та майстер-класи щодо впровадження сучасних  

технологій в освітній процес; 

- відбулися засідання шкільних методичних об’єднань, де розглянуті  

ключові питання щодо роботи вчителя при змішаному навчанні, впровадженні 

технологій дистанційного навчання. 

На нарадах при директорі були розглянуті питання: 

- про результати завершення адаптації учнів 1-х, 5-х класів 

- про участь учнів в олімпіадах різних рівнів; 

- про створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації; 

- про харчування учнів ліцею; 

- про мотивацію до здорового способу життя в класних колективах; 

- про результати навчальних досягнень учнів за І  та ІІ семестр, 2021-2022 

навчальний рік. 

   Були проведені тематичні дні, тижні та місячники: Олімпійський тиждень, 

Європейський день мов, Міжнародний день писемності, місячник шкільних 

бібліотек, Всесвітній день здоров'я. Відповідно виховної проблеми було 

розроблено план виховної роботи на рік було проведено наступні заходи: 

- Свято зустрічі шкільної родини. 

- Тематичний урок до Дня знань 

- Заходи до місячника безпеки дорожнього руху, до Дня боротьби зі  

СНІДом, до Дня захисту прав людини, до акції «16 днів проти насильства». 

     -   Тематичні дні:  Міжнародний день миру, день толерантності, день  

Гідності та свободи, Всесвітній день заощаджень. 

- Заняття з елементами тренінгу: «Безпечне користування соціальними 

мережами та протидія кібербулінгу», «Безконфліктне спілкування з 

однокласниками, «Стоп булінг – ми всі можемо це зупинити».  

- Година спілкування «Зупинимо булінг разом»,  

- Батьківський лекторій «Передумови виникнення булінгу». 

У ліцеї функціонують: 

методичні об’єднання: вчителів початкових класів, вчителів 

гуманітарного циклу, вчителів природничих наук, вчителів фізики, 

математики та інформатики, та методичне об’єднання класних керівників; 



Відповідно до частини другої статті 54 та 59 Закону України «Про освіту» 

педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і 

загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Але 

такий обов’язок урівноважується правом педагогічних працівників, визначеним 

у частині першій цієї статті, на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, 

закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють підвищення кваліфікації. 

Педагогічні працівники для самоосвітньої діяльності обирають  на 2021 рік 

онлайн-курси: на платформі EdEra, Освіторія, Prometheus, а саме: «Бери й роби», 

«Змішане та дистанційне навчання», «30 кроків до НУШ: навчаємо 

громадянина», «Стартуємо до успішної школи»; 

Згідно графіка на 2021 та 2022 рік всі педагогічні працівники пройшли курси 

підвищення кваліфікації в кількості не менше 30 годин. Деякі вчителі проходили 

додаткові курси організовані Івано – франківським ОІППО для вчителів, які у 

2022 / 2023 навчальному році навчатимуть дітей 5 класу за програмою НУШ.  

Незважаючи на два етапи онлайн-навчання,  підвищення кваліфікації та 

методична робота проводилась згідно графіків онлайн чи офлайн. 

Робота була спрямована на вивчення та впровадження таких питань: 

˗ Забезпечення реалізації Нової української школи. 

˗ Здійснення імплементації Закону України «Про освіту» як ядра реформи 

в освіті. 

˗ Забезпечення сприятливого середовища, збалансованості у сприйнятті 

учнями інформації різних освітніх галузей, наскрізних ліній. 

˗ Забезпечення відповідності сучасним викликам освіти, вимогам Нової 

української школи, дотримання принципів дитиноцентризму. 

˗ Забезпечення повноцінного виконання Державного стандарту під час 

загальноосвітньої підготовки учнів в освітньому  процесі. 

˗ Забезпечення принципів наступності і логічної послідовності між 

початковою і основною, основною і старшою школою. 

˗ Забезпечення дотримання професійного стандарту «Вчитель початкових 

класів» та «Вчитель загальної середньої освіти». 

˗ Забезпечення виконання пріоритетних напрямків психологічної служби 

відповідно Положення про психологічну службу та Положення про команду 

психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

˗ Врахування можливостей навчально-методичного забезпечення 

відповідно до Освітньої програми закладу та державних програм з предметів. 

˗ Забезпечення підготовки та участі випускників ліцею у зовнішньому 

незалежному оцінюванні, сприяння формуванню компетентностей, які 

відповідають запитам суспільства з метою підготовки конкурентоздатних  

особистостей. 



У ліцею проводили певні заходи по атестації педагогічних працівників у 

2022 році: атестувались  10 педагогів. З них: 

1- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; 

2 -  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; 

2-  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; 

 5-  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

1 -  підтверджено педагогічне звання «старший учитель». 

 1 - присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 

 

 Згідно річного плану роботу були проведені предметні тижні: 

Олімпійський тиждень, тиждень математики, фізики та інформатики, тиждень 

іноземної мови та тиждень природничих наук,  Шевченківський день День  

рідної мови, День безпечного Інтернету. Методичні об’єднання виконали свої 

річні плани. Крім того, вчителі були задіяні в різних міських заходах, були 

членами міських творчих груп. На жаль, через велику кількість робочого  часу 

проведено в режимі дистанційного навчання, не вдалося в повній мірі провести 

всі заходи передбачені планом роботи на рік.   

Під час дистанційного навчання вчителі ліцею брали участь у декількох   

Інтернет-заходах: вебінарах консалтингового центру «Песпектива», видавничої 

групи «Основа», Інтернет-конференцях Івано – Франківського ОІППО, он-лайн 

програмах для вчителів початкових класів, іноземної мови на платформі 

«EdEra», «PROMETHEUS», «Всеосвіта», «На Урок».   

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з 

річним планом роботи на 2021-2022 навчальний рік, здійснено оглядовий 

контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих 

зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення 

лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при 

директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів 

по ліцею), зокрема: 

− Робота з дітьми з ООП березень 2022 року (відповідальний Собків П.В.) 

− Географія   в 6 - 11-х класах – листопад – грудень (відп. Пак О.С.); 

− Зарубіжна література –березень (відпов. Венгринюк Г.М.); 

− Робота дошкільного відділення -лютий  (відповідальний Пенгрин М.В.) 

           Перевірки показали  те, що особливу увагу педагогічний колектив ліцею 

приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення 

учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на 

заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та 

організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, 

саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних 

досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів. 



 З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було 

проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при 

переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов 

для навчання в ліцеї   першокласникам.  Результати вивчалися на нарадах при 

директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по ліцею.   

Результатом наполегливої роботи вчителів їх вихованці стали 

переможцями ІІ  етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та І, ІІ  

етапів конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук. 

Перемоги у Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін 

2021-2022н.р. 

Прізвище 

ім`я 

Клас Предмет Вчителі ІІ 

етап 

місце 

ІІІ 

етап 

місце 

Всеукраїнський 

етап місце 

Дяків 

Святослав 

8-А Історія  Петрушка В.М. ІІІ 
  

Остап Аліна   9-А Англійська 

мова 

Проців  О.Р. ІІІ 
  

Шишко 

Володимир  

6 ОХЕ Бойченко О.В І 
  

Шкурлей 

Вероніка  

6 
ОХЕ 

 

Бойченко О.В 

 

ІІ 
  

 

Учні, що захищали науково-дослідні роботи МАН 

2021-2022 н.р. 

Прізвище ім`я Клас Секція Вчителі І етап 

місце  

ІІ 

етап 

місце 

Всеукраїнський 

етап місце 

Шкурлей 

вероніка 

10 Технологічні 

пристрої 

Стасюк О.С І ІІ 
 

                     Також маємо результати у конкурсах гурткової роботи: 

Рік Прізвище та ім’я учня Клас Вчитель Етап Місце 

2021-2022 Титиш Роман 2-А       Пенгрин Л.В. Новорічний 

сувенір 

всеукраїнський 

ІІ 



2021-2022 Титиш Роман, 

 Проців Андрій 

2-А 

3-А 

Пенгрин Л.В. Обласний 

Іграшка - 

сувенір 

І 

2021-2022 Овдієнко 3-А Пенгрин Л.В. Обласний 

Іграшка - 

сувенір 

ІІ 

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка цього року перемогли: 

Рік Прізвище та ім’я учня Клас Вчитель Етап Місце 

2021-2022 Чекаловська Ольга 

Миколаївна 

6 Гаращак Л.П. ІІ 
 

2021-2022 Венгринюк Тетяна 

Орестівна 

7 Гаращак Л.П. ІІІ  

 

Здійснені рівні оцінювання створення освітнього середовища закладу на 

кінець 2020-2021 навчальний рік за вимогами: 

- Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці — достатній. 

- Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації — достатній. 

- Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору — переважно достатній за різними критеріями та 

показниками оцінювання. 

Разом з тим є ряд питань, що потребують вирішення та удосконалення. 

А саме: 

− Взаємна підтримка, оптимізм, інтелектуальний і професійний ріст; 

− Підтримка і розуміння адміністрації ліцею; 

− Відвертість, доброзичливість, взаємодопомога; 

− Більш детального консультування з вирішення проблемних питань; 

− Робота в команді, довіра, доброзичливість; 

− Особисте позитивне ставлення; 

− Підтримка педколективу з боку адміністрації, спільні вирішення 

проблемних питань, більше часу для комунікації в неформальній 

обстановці. 

Є пропозиції щодо покращення освітнього середовища: 

• Зробити більш безпечну територію для фізичної активності здобувачів 

освіти (перехід до стадіону); 

• Дотримання санітарно-гігієнічних умов на всіх етапах реалізації саме 

буфетної продукції; 



• Забезпечення можливості безперешкодного руху територією ліцею для 

дітей з особливими освітніми потребами; 

• Підготовка і забезпечення правил поведінки учнів у ліцею; 

• Забезпечення обмежень доступу до сайтів з небажаним змістом; 

• Регулювання висоти парт і стільців; 

• Робота по інформуванню щодо заходів   запобігання образливої 

поведінки, проявів психічного і фізичного насилля; 

• Підготовка до облаштування осередків для творчості учнів у основній 

та старшій школі; 

• Облаштування кабінетів для роботи фахівців з дітьми  з особливими 

освітніми потребами. 

 

 

 


