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Річний звіт директора про діяльності Вараського ліцею №1 

за 2020-2021 навчальний рік. 

       Відповідно до закону України «Про повну загальну середню освіту» ст.38 п.4 

представляю звіт про роботу закладу за 2020-2021 н.р., наказів МОН України від 

28.01.2005 №55  «Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», 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». 

Головною метою даного заходу є забезпечення прозорості, відкритості, 

демократичності в управлінні освітнім закладом; стимулювати вплив громадськості на 

прийняття та виконанням керівником відповідних управлінських рішень.  

      Як директор ліцею у свої діяльності вздовж звітного періоду керувалась 

законодавством України, Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, Колективним договором, посадовими обов’язками директора, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗЗСО.  

Основна діяльність Вараського ліцею №1 спрямована на створення умов для 

реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з 

питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 

постанов Кабінету Міністрів України, «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти». 

Структура освіти на кожному рівні та освітня програма побудовані на принципах 

постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня 

у виборі в освітньому процесі. На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, 

а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з 

метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, 

фізичного і морального здоров'я. Успішність проходження кожного рівня і виконання 

його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного 

дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, 

відкритістю навчального процесу. 

У 2020-2021 н.р. діяльність школи була спрямована на реалізацію основних 

завдань: 

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої 

освіти, навчання, виховання та всебічного розвитку дитячої особистості; 

- формування та розвиток інноваційного потенціалу ліцею у ході реалізації 

Концепції «Нова українська школа»; 

- створення умови для реалізації інклюзивної освіти; 

- удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх 

технологій; 

- впровадження STEM-технології в освітній процес; 

- створення умов для навчально-методичного та матеріально-технічного 



3 

 

забезпечення профільного навчання в 10-11 класах та поглибленого вивчення 

окремих предметів у 8-9-х класах; 

- забезпечення умов для реалізації в початковій та основній школі науково- 

педагогічного проекту «Інтелект України»; 

- продовження системної роботи педагогічного колективу щодо забезпечення 

наступності в навчанні між початковою, середньою і старшою школою; 

- запровадження та розбудова комплексного рішення для здійснення освітнього 

процесу з використанням дистанційних технологій; 

- підвищення професійного рівня педагогів шляхом залучення їх до  масових 

форм методичної роботи; 

- стимулювання неперервної освіти педагогів школи; 

- впровадження, інноваційних інтерактивних та інформаційних технологій на 

такому рівні, щоб кожен урок та виховний захід були спрямовані на забезпечення 

компетентнісного навчання шляхом реалізації особистісно зорієнтованого 

навчання через поглиблене вивчення навчальних предметів;  

- посилення відповідальності кожного вчителя за підготовку, участь і 

результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах 

різних рівнів і напрямків; 

- здійснення підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 11-х 

класів. 

- посилення контролю за дотриманням правил техніки безпеки та безпечної 

поведінки  учнів; 

- дотримання  карантинних умов та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19; 

- здійснення контролю за дотримання законодавства з охорони дитинства, 

спрямованого на профілактику бездоглядності дітей, які виховуються у 

неблагополучних сім’ях. 

2020–2021 навчальний рік в Україні та світі, у нашому місті та у нашому ліцеї 

прийшов з новими викликами з питань побудови системи освіти, зокрема її якості, як в 

очному форматі навчання так і у навчанні з використанням дистанційних технологій. 

Постала низка завдань, які потребували негайного вирішення. Водночас це допомогло 

набути важливого колективного досвіду та активізувало спільні зусилля для досягнення 

результатів у надзвичайній ситуації. 

Періодично, через карантинні обмеження, заклад в цілому або окремі його класи 

здійснювали процес навчання з використанням дистанційних технологій. Це внесло свої 

корективи в освітній процес. Для організації навчання здобувачів освіти з 

використанням дистанційних технологій була розгорнута освітня онлайн-платформа 

Google Workspace (G Suite For Education). Було створено робочу групу з 10-ти 

педагогічних працівників, які спочатку самі пройшли навчання по роботі з сервісами  

Google Workspace, а потім навчали такій роботі своїх колег як в очному режимі у 

вигляді тренінгів так і у онлайн чи офлайн форматі. Педагогічні працівники в своїй 

діяльності використовували методичні рекомендації щодо організації навчання в 
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закладах освіти з використанням технологій дистанційного навчання. Завдяки спільним 

зусиллям всього колективу наш заклад справився з викликами дистанційного навчання. 

Управління закладом. 

У 2020-2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на 

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних 

параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, 

удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, 

розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання. 

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного 

управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, 

робочим навчальним та тижневим планами. Основні завдання, накреслені в річному 

плані роботи школи, виконані. Принцип доцільності і оперативності прийняття 

управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході 

внутрішньошкільного контролю. 

Педагогічний колектив школи у 2020-2021 н.р. продовжив роботу по створенню 

нового освітнього середовища з впровадженням компетентнісного підходу відповідно 

до вимог Державного стандарту початкової та основної школи. 

Освітній процес у 2020-2021 н.р. базувався згідно оновлених навчальних 

програм в концепції реформування змісту освіти України, освітньої програми ліцею, 

яка окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої 

освіти. Освітня програма ліцею сформована на основі Типових освітніх програм, 

обговорена на методичній раді школи і методичних об’єднаннях учителів, схвалена 

на засіданні педагогічної ради та затверджена директором ліцею. Освітня програма 

оприлюднена на веб-сайті Вараської ліцею №1. 

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 15.08.2011 року № 872 

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в ЗНЗ із змінами та 

доповненнями», внесеними Постановою Кабінету міністрів України від 09.08.2017 

року № 588 були надані освітні послуги для дітей з особливими потребами. У 2020- 

2020 н.р. функціонувало 9 класів з інклюзивним навчанням (1В, 2Г, 2Д, 3В, 3Д, 3Є, 

4Д, 5Г, 6Г) в яких навчались 13 учнів з особливими освітніми потребами. 

Протягом 2020-2021 навчального року удосконалювалися форми методичної 

роботи з керівниками методичних об’єднань, надавалась адресна допомога вчителям 

щодо підвищення їх фахового рівня, опрацьовувались та втілювалися в освітній 

процес передові інноваційні технології, спрямовані на організацію навчальної 

діяльності, продовжувалась робота по навчанню педагогічних працівників по 

впровадженню ІКТ технологій, технологій дистанційного навчання. 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України навчальним закладом 

було здійснено відбір та замовлення підручників для  4  і 8 класів, а також підручників 

для дітей з ООП які друкуватимуться за кошти державного бюджету, через 

інформаційну систему ДІСО (ІСУО). 
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Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. Збереження 

контингенту. 

Для навчання 1529 учнів нашої школи міським бюджетом фінансувалось 2161,5 

годин на тиждень. 

Профільним навчанням було охоплено 197 учнів 10-11 класів. 

При складанні навчального плану на 2020-2021 н.р., враховувались такі аспекти: 

- реалізація Концепції розвитку закладу з пріорітетних напрямів; 

- робота з обдарованими учнями; 

- факультативні, індивідуально-групові заняття та консультації; 

- спецкурси з навчальних предметів; 

- розвиток STEM-освіти. 

Крім того, були виділені години на доповнення предметів інваріантної складової 

в межах гранично допустимого навантаження на учнів переважно з таких предметів: 

математики, фізики, інформатики, української мови, англійської мови, біології, хімії, 

географії, історії України. У початкових класах: індивідуально-групові заняття (2-4-ті 

класи), уроки сталого розвитку «Щаслива планета» (4-ті класи), уроки курсу 

«Фінансова грамотність» (3-4-ті класи). При наповнюваності більше 27 учнів згідно 

нормативних документів здійснено поділ учнів на групи при вивченні української та 

англійської мов, трудового навчання, фізичної культури, інформатики. 

Аналіз навчального плану засвідчує, що школа на 100% використовує 

варіативну складову навчального плану. Варіативна складова навчального плану 

використовується для вивчення спецкурсів, факультативів та предметів за вибором 

для формування в учнів цілісної картини про світ, виховання позитивних якостей 

особистості, готовності до продовження освіти впродовж життя. 

У школі створені всі належні умови для забезпечення рівного доступу дітей для 

здобуття якісної освіти. Так, протягом 2020-2021 н.р. функціонувало 55 класів: 1х - 5, 

2х - 5, 3х - 6, 4х- 5, 5х - 5, 6х - 6, 7х - 6, 8х - 5, 9х - 5, 10-х - 3, 11х -4. (21 – 1-4 кл. і 

34 – 5-11 кл.). На початок 2020-2021 н.р. у школі навчалось 1529 учнів, на кінець року 

– 1526. Середня наповнюваність класів становить 27,8. У школі постійно ведеться 

облік відвідування учнями навчальних занять. 

Велася підготовка до прийняття дітей до 1-го класу Нової української школи. 

Вперше прийом заяв батьків до 1-го класу здійснювався онлайн через інформаційну 

систему управління освітою (ІСУО)  https://school.isuo.org/ .  У 2020-2021 н.р. було 

набрано 5 перших класів. 

Освітній процес у 1- 4-х та 7-11-х класах проходив у І-шу зміну, у паралелі 5-х та 

6- х класів, де діти навчалися ІІ-гу зміну. 

Впровадження Нової української школи. 

Початковій школі належить особливе місце у структурі загальної середньої 

освіти. Уже третій рік у Ліцеї №1, як і в Україні взагалі, впроваджується Концепція 

НУШ. Основною метою Нової української школи є створення таких умов і 

можливостей у закладі освіти, за яких буде приємно навчатись і які даватимуть учням 

не тільки знання, а й уміння застосовувати ці знання у повсякденному житті. І, як і усе 

нове в освіті, НУШ починається із початкової школи.  

https://school.isuo.org/
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Мета початкової освіти: 

- розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних, психофізіологічних 

особливостей і потреб (визнання цінності дитинства); 

- формування загальнолюдських цінностей; 

- підтримка життєвого оптимізму; 

- розвиток самостійності; 

- плекання творчості й допитливості через компетентнісний підхід і 

діяльнісне навчання. 

Щоб досягнути поставленої мети, у закладі створено освітнє середовище - 

систему впливів і умов формування особистості відповідно до поставлених 

педагогічних цілей та можливостей для її розвитку, створено новий освітній простір – 

обладнання класних аудиторій для 1-3 класів новими меблями, дидактичним 

матеріалом та ІКТ. На даний час усі класи Нової української школи забезпечені всім 

необхідним для навчання та виховання дітей нового покоління. Технічний персонал 

школи, вчителі та батьки створили новий освітній простір для учнів, забезпечуючи 

комфортність і безпечність у класних аудиторіях та коридорі. Учитель – це людина, 

на якій тримається реформа. Учитель Нової української школи йде в ногу з часом, він 

креативний та незалежний. Сьогодення потребує якісної нової підготовки вчителів 

початкових класів. З цією метою всі вчителі 1-3 класів пройшли курси, тренінги, 

майстер-класи по роботі в умовах НУШ,  як в очному так і в онлан-форматі, зуміли 

поєднати свої професійні базові знання з інноваційністю, дослідницьким підходом до 

вирішення конкретних завдань, апробували нові навчальні програми, модифікуючи їх 

та пристосовуючи до потреб учня.  

Отже, результатом впровадження НУШ у нашому закладі є: 

-  здорові діти, мотивовані на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; 

- здобувачі освіти, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати 

інформацію; 

- відповідальні  громадяни України. 

Допрофільна підготовка. 

З метою підготовки учнів до профільного навчання у старшій школі, 

здійснюється допрофільна підготовка у 8-9-х класах для професійної орієнтації учнів, 

сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Форма її 

реалізації у Вараському ліцеї №1 – це поглиблене вивчення окремих предметів на 

диференційованій основі. У 2020-2021 н.р. були створені класи поглибленого 

вивчення математики та інформатики (8-Б, 9-Б), математики та фізики (9-А), 

української та англійської мов (8-В, 9-В), математики та англійської мови (8-А, 9-Г). 

Для якісного покращення освітнього процесу та формування профільного 

спрямування учнівської молоді у 2020-2021н.р. були виділені години на проведення 

факультативних занять з курсів різного спрямування: математичного, природничого, 

гуманітарного, технологічного та робототехніки. 

Організація профільного навчання. 

    Одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу ліцею є створення 

умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження 
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профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково- 

освітнього простору для учнів та педагогів, підсилює мотивацію учнів і підвищує 

інтерес до вивчення предметів. 

З метою реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням 

анкетування учнів і побажань батьків у школі педагогічний колектив у 2020-2021 н.р. 

забезпечував профільне навчання учнів старшої школи. Враховуючи кадрові, 

матеріально-технічні, інформаційні ресурси закладу, перспективи здобуття подальшої 

освіти в школі функціонували математичні (10-Б, 10-В, 11-А, 11-Б), філологічні (10-А, 

11-В) та  біологічний (11-Г) профілі. Учні 10-11-х класів опановували основи усіх 

дисциплін, передбачених навчальним планом.  

Протягом 2020-2021 н.р. функціонували факультативні заняття з кожного 

базового навчального предмета. 

Аналізуючи результативність допрофільної підготовки та профільного навчання 

можна зробити висновок, що рівень навченості учнів у таких класах значно вищий 

ніж у звичайних. Учні з класів допрофільної підготовки, профільного навчання є 

постійними переможцями ІІ та ІІІ етапів та учасниками ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін, беруть участь та виборюють призові місця у 

науково-дослідницьких, творчих та інтелектуальних конкурсах. 

Кадровий та методичний ресурс для роботи з класами цих напрямків повністю 

забезпечений. Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану 

здійснювалась за державними та авторськими програмами. Учасники освітнього 

процесу, забезпечені сучасними технічними та інформаційними засобами, 

підручниками, посібниками, дидактичним матеріалами, методичною літературою, 

методичними рекомендаціями РОІППО та МОН України. 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України». 

На сьогодні в Україні крім Типових освітніх програм для навчання учнів 

використовуються і нетипові освітні програми. У Вараському ліцеї №1 уже 7 років 

відбувається навчання за програмою науково-педагогічного проекту "Інтелект 

України», який надає можливість більш повно й оптимально розв'язати завдання 

ефективної організації освітнього процесу на основі особистісно-зорієнтованого 

підходу, сформувати ключові компетентності, зокрема загальнокультурні, 

громадянські, здоров'язбережувальні, інформаційно-комунікаційні, закладені в 

Державному стандарті початкової та базової загальної освіти. 

Актуальність науково-педагогічного проекту «Інтелект України» зумовлена 

потребою виховання інтелектуальної еліти нації, без якої неможливо вирішити 

складні завдання розбудови могутньої, конкурентоспроможної держави на світовій 

арені. 

Учні проектних класів навчаються за спеціально розробленими навчальними 

планами, навчально-методичними комплектами, у складі яких зошити на друкованій 

основі, методичні рекомендації для вчителя, а також диски з інформаційно- 

комунікаційним супроводом кожного уроку. 

Програму розроблено таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не 

лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним 
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зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш 

зрозумілим та цікавим. Задача вчителя полягає в тому, щоб навчити учнів правильно 

працювати з інформацією. 

До загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, 

запровадили нові, наприклад, «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам'ять 

за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією. Також введено 

спецкурс з математики «Еврика», де учні розвивають творчі, винахідницькі риси, 

кмітливість, працюють над вирішенням складних завдань. Курс «Природознавства» 

розділено на два окремі курси: «Природознавство. Твоя планета Земля» та 

«Природознавство. Твої фізичні відкриття», які є пропедевтичними до вивчення 

географії та біології, фізики та хімії відповідно. 

Крім обов’язкових уроків фізкультури, упродовж кожного уроку учні кілька 

разів беруть участь у музичних паузах з елементами вправ і танцювальних рухів, 

роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи. 

У даному проекті спостерігається і професійне зростання вчителя, адже сьогодні 

кількість дітей з швидким реагуванням, які потребують більше знань і уваги, зростає і 

не підготовленому учителю складно працювати. Вчителі закладу пройшли очне та 

онлайн навчання і отримали сертифікати, що дають право викладання у проєктних 

класах. 

На сьогоднішній день за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» навчається вісім класів (1-А клас (вчитель Мельник Н.С.), 2-А (вчитель 

Кошмак Н.М.), 3-Акл. (вчитель Макоєдов О.Б.), 3-Бкл. (вчитель Гринчук О.В.), 4-Акл. 

(вчитель Басюк Л.А.), 5-А кл.  (класний керівник Рижа О.В.), 6-Акл. (класний 

керівник Федосюк Л.В.), 7-Акл. (класний керівник Килюх Н.І.).  

Дітям комфортно навчатися у проєктних класах за програмою «Інтелект 

України». Вони швидко засвоюють навчальний матеріал, мають можливість проявити 

себе, реалізувати свій творчий потенціал, розкрити свою особистість. 

Індивідуальна форма навчання. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», згідно з 

Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах, затвердженим наказом МОН України від 12.01.2016 р. №8 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160) та заяв батьків 

(опікунів), з метою забезпечення права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти з урахуванням стану здоров'я, індивідуальних здібностей та 

обдарувань, у школі було організована індивідуальне навчання (екстернатною 

(екстернатом), сімейною (домашньою), педагогічним патронажем). 

Індивідуальне навчання у формі педагогічного патронажу проходили 6 учнів 

ліцею: Семенюк Дмитро – 2-В кл, Петрусь Макар – 3-А кл, Дешевой Єгор, 

Антощенко Ян –7-Д кл, Лукінов Олександр – 8-Д кл, Герасимчук Максим – 9-Г кл. 

Індивідуальне навчання за сімейною формою проходили учні 3А класу Ковпак 

Любов та Бічук Роман.  

Індивідуальне навчання за екстернатною формою з метою самостійного 

засвоєння освітньої програми протягом навчального року за курс старшої школи (10-
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11 клас) та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та атестації 

проходило 2 учні: Гетманова Анастасія та Шевчук Анатолій. 

Освітній рівень учнів, що навчалися за індивідуальною формою, відповідав 

вимогам Державного стандарту базової загальної середньої освіти. 

Інклюзивна форма навчання. 

Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, у 

Вараському ліцеїї №1 уже 4 роки впроваджується інклюзивне освітнє середовище. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про 

затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах» зі змінами від 09.08.2017 №588, на підставі наказу управління 

освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2020 №87 «Про 

організацію інклюзивного навчання у закладах освіти  Вараської міської 

територіальної громади», наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської 

міської ради від 30.12.2020 № 138 «Про організацію інклюзивного навчання у 

закладах освіти  Вараської міської територіальної громади»,  висновків Вараського 

інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини, на підставі заяв батьків та наказів по школі від 31.08.2020 №№ 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,  наказу по школі від 23.09.2020 №125, 

наказів по школі від 04.01.2020 №№ 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

«Про організацію класів інклюзивного навчання та організацію у них освітнього 

процесу у 2020-2021 навчальному році», з метою реалізації права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в 

суспільство, у закладі функціонували 9 класів з інклюзивним навчанням: 1В, 2Г, 2Д, 

3В, 3Д, 3Є, 4Д, 5Г, 6Г, в яких навчались 13 учнів з особливими освітніми потребами. 

Адміністрацією закладу, класними керівниками даних класів проводилась певна 

робота, яка передбачала створення освітнього середовища, яке б допомогло досягти 

поставленої мети, відбувалось залучення батьків до участі в освітньому процесі. 

Педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних 

класах здійснювався командами психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП, до 

складу яких входять вчителі даних класів, асистенти вчителів, призначених 

керівником закладу названими вище наказами по школі, соціальний педагог, психолог 

та батьки дитини. 

Для забезпечення успішності навчання були розроблені та погоджені з батьками 

індивідуальні програми розвитку для кожного учня з урахуванням висновків 

Вараського інклюзивно-ресурсного центру, складено розклад корекційно-розвиткових 

занять, забезпечено психолого-педагогічний супровід, який здійснюють психолог, 

логопед, корекційні педагоги з розвитку мовлення та соціально-побутового 

орієнтування, вчитель ЛФК. Навчання у цих класах здійснюється за Освітньою 

програмою Вараського ліцею №1 з адаптованими програмами з окремих предметів, 

залежно від розвитку інтелектуальних здібностей кожної дитини з ООП. Розклад 

уроків для дітей з особливими освітніми потребами складено з урахуванням 

індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки 

розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно- 
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гігієнічних вимог. 

Для проведення корекційно-розвиткових занять створено і обладнано ресурсну 

кімнату. 

В роботі з дітьми з особливими освітніми потребами були враховані такі 

принципи педагогічної діяльності, які орієнтовані на інтереси сім’ї, а саме: 

- визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як 

педагоги можуть весь час змінюватися; 

- ефективне співробітництво педагогів з батьками та іншими фахівцями; 

- регулярний обмін з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх 

дітей; 

- розуміння й урахування потреб дітей під час розробки навчальних та інших 

програм; 

- розуміння унікальності кожної сім’ї, повага до різних методів навчання та 

виховання дітей, що застосовуються батьками; 

- турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були комплексними, 

скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини. 

Навчання учнів з ООП 5-6-х класів в карантинних умовах здійснювалось в 

повному обсязі з використанням технологій дистанційного навчання. Асистенти 

учителів в режимі онлайн спілкувались зі своїми учнями, їх батьками та учителями, 

цікавились результатами навчання, станом здоров’я, надавали  необхідні 

консультації. 

Перевірка документації інклюзивних класів на кінець навчального року, перегляд 

індивідуальних програм розвитку учнів, а саме розділу 15 «Моніторинг стану 

розвитку учня та його навчальних досягнень» свідчать про те, що кожен із 

тринадцяти учнів має прогрес або певні успіхи у вивченні навчальних предметів. Діти 

навчились помічати свої помилки, вчаться виправляти їх, соціалізувались у своїх 

класах та у школі загалом. 

За результатами дослідження можна зробити висновки, що загалом у закладі 

та інклюзивних класах створені необхідні умови для даних дітей. Свідченням цього є 

відповіді класних керівників, асистентів учителів і батьків, які мають дітей з ООП. І 

це закономірно, адже в основу інклюзивної освіти школи покладена ідеологія, яка 

виключає будь-яку дискримінацію учнів, і водночас створює відповідні умови для 

отримання якісної освіти таким дітям. 

Логопедичний пункт. З метою надання допомоги дітям з вадами мови 

упродовж 2020-2021 навчального року в навчальному закладі функціонував 

логопедичний пункт, основним завданням якого було усунення різних порушень 

усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів, 

пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.  

Моніторинг навчальних досягнень. 

       Керуючись нормативними документами Кабінету міністрів України, Міністерства 

освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я освітній процес періодично 

здійснювався у дистанційному форматі  шляхом застосування електронних засобів, 

інформаційно-комунікаційних технологій, платформ, а саме: освітньої платформи 
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Google Workspsce та інших сервісів і додатків. Певний період школа в цілому 

здійснювала освітній процес з використанням технологій дистанційної освіти, а також 

упродовж навчального року окремі класи, у випадку наявності контактних осіб по 

захворюваності на COVID-19, певний час перебували на самоізоляції та здобували 

освіту в дистанційному форматі. Маючи досвід з попереднього 2019-2020 

навчального року в умовах карантину педагоги школи вже у 2020-2021 н. р. були 

готовими до викликів пандемії. Тому, не зважаючи на періодичний дистанційний 

формат навчання, освітній процес здійснювався в повному обсязі та у відповідності 

до вимог. 

У повному обсязі виконані контрольні роботи та всі необхідні форми контролю 

мовленнєвої діяльності з української мови і літератури, зарубіжної літератури. 

Проведено всі уроки розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання. Відповідно 

до плану виконано контрольні роботи з математики, фізики, хімії. З фізики, хімії, 

біології виконано всі заплановані лабораторні та практичні роботи. З іноземної мови 

проведено всі залікові уроки контролю: читання, письма, аудіювання, говоріння. 

У зв’язку з карантинними заходами наказом МОН учні 4-х, 9-х та 11-х класів 

були звільнені від державної підсумкової атестації. Тому внутрішнього моніторингу 

якості освіти учнів випускних класів не було здійснено, а визначення готовності 

школярів 4-х класів до навчання в основній школі відбулось на підставі 

спостереження та річного оцінювання. Наказ МОН щодо звільнення від ДПА для 

учнів 11-х класів передбачав можливість проходити державну підсумкову атестацію у 

формі ЗНО за бажанням.  Такою можливістю скористалися дев’ять учнів 11-тих 

каласів із 113 випускників.  

Відповідно до річного плану роботи школи у І семестрі 2020 року проводився 

моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів, які вивчалися поглиблено. 

Адміністративні контрольні роботи були проведені з: 

- з української мови у 8-В кл.; 

- з математики в 8-А, 8-Б, 8-Г кл.; 

- з англійської мови у 8-А, 8-В кл.; 

- з інформатики у 8-Бкл. 

Це дало можливість відслідкувати рівень знань, проаналізувати стан досягнень по 

класах з даних предметів, провести корекційну роботу зі слабовстигаючими учнями, 

надати їм педагогічну допомогу й підвищити рівень їхніх знань. 

За результатами річного оцінювання навчальний рік із 135 учнів 4-х класів з 

високим рівнем знань закінчило 34 учні, з достатнім рівнем знань – 72 учні, із 

середнім рівнем знань – 29 учнів, з низьким рівнем знань – 0 учнів. Навчальні 

досягнення учнів 1-х та 2-х класів підлягали формувальному оцінюванню, а 

досягнення учнів 3-х класів  здіснювались за  рівневим оцінюванням. Такий контроль 

спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного учня у навчанні, а 

визначення особистих результатів учнів не передбачає порівняння із досягненнями 

інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністрації. Класні керівники 1-3-х 

класів двічі на рік заповнювали свідоцтва навчальних досягнень учнів і 

ознайомлювали батьків з результатами навчальних досягнень їхніх дітей. 
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Також, за результатами річного оцінювання учнів 5-11-х класів навчальний рік з 

високим рівнем знань закінчило 179 учнів, з достатнім рівнем знань 571 учень, із 

середнім рівнем знань 179 учнів. 

За результатами річного оцінювання 22 учні 4 класів, 54 учні 5-8-х та 10-х класів 

було нагороджено Похвальними листами „ За високі досягнення у навчанні”. 5 

випускників 9-х класів та 51 випускник 11-х класів нагороджені Похвальними 

грамотами “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”. 6 випускників 9-х 

класів отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою. Пятеро 

випускників 11-х класів були нагороджені золотою медаллю ”За високі досягнення у 

навчанні”, один випускник 11-х класів отримав срібну медаль “За досягнення у 

навчанні”. 

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Інформація, що стосувалася зовнішнього незалежного оцінювання, з якою могли 

ознайомитись учні, батьки та вчителі розміщувалась на сайті школи та передавалась 

класним керівникам, вчителям –предметникам, випускникам через Viber-мобільний 

додаток. Класні керівники, адміністрація школи були учасниками онлайн-вебінарів, 

які проводили УЦОЯО та ЛРЦОЯО. 

З метою покращення освітнього процесу та підвищення рівня підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2020-2021 навчальному році адміністрацією 

закладу було виділено 8,5 години варіативної складової для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання: з української мови, фізики, хімії, , історії 

України, математики, біології. 

Всі учні (113 чол.) 11-х класів були зареєстровані у Львівському регіональному 

центрі оцінювання якості освіти для проходження основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Цьогоріч ЗНО випускники здавали з 4 предметів: українська мова, математика; 

історія України або англійська мова,  один із  решти предметів на вибір. 

Останніми роками спостерігається тенденція, що найбільше у відсотковому 

відношенні вибирають для здачі зовнішнього незалежного оцінювання, крім 

обов’язкових української мови та математики, такі предмети історія України, 

англійська мова та географія. 

У квітні 2021 року проводилось пробне зовнішнє незалежне оцінювання в 

нашому пункті тестування, де учні могли спробувати свої сили у знаннях з різних 

предметів, зробити певні висновки та краще підготовитись до основної сесії ЗНО. 

Учителі нашої школи були залучені до бази інструкторів Львівського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та працювали старшими 

інструкторами, інструкторами, черговими у пункті тестування на базі двох пунктів 

тестування: нашого ліцею та ліцею №4 при проведенні як пробної так і основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання. На базі нашого пункту тестування цьогоріч 

відбулося ЗНО з 5-ти предметів. 

У 2020-2021 н.р. учнів 11 класів  звільнено від проходження державної 

підсумкової атестації. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. Така 

ініціатива покликана мінімізувати ризики захворювання на COVID-19 під час 
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оцінювання результатів навчання учнів, які завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти. Також це дозволило вчасно видати випускникам  документи про 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

Окрім того, законодавчими змінами було передбачено, що учні, які завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, мають 

право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, за власним бажанням. Таких учнів згідно заяв було 9 . 

Підсумки роботи ГПД. 

На початок 2020-2021 н.р., у закладі функціонувало чотири груп подовженого дня. 

До груп подовженого дня наказом директора ліцею було зараховано 144 учні, з них: 143 

учні - 1 - 2-их класів та 1-учениця 3-Д класу. Вихователями було призначено:  

ГПД №1 - Холонюк М.В.;  

ГПД №2 - Лавренчук О.С., та Біжнюк Н.В.; 

ГПД №3 - Ковальчук Г.М.;  

ГПД №4 - Хохлюк Н.В..  

Впродовж навчального  року зі складу ГПД вибули десять учнів,  зараховано 4 

нових вихованців 1-2-х класів. Навчальний рік у ГПД закінчили 138 учнів.  

Для роботи груп подовженого дня використовувались навчальні кабінети №103, 

104, 301 та 302, спортивна і актова зали, бібліотека. Школярі мають куточки відпочинку 

з набором дидактичних ігор, спортивний майданчик. У вересні всі вихователі взяли 

участь у  батьківських зборах, на яких батьки ознайомились з режимом роботи ГПД, з 

організацією харчування учнів, з матеріальною базою ГПД. 

 Вихователі працювали в тісному контакті з батьками і учителями, які працюють у 

1-2-их, 3-Д класах. Проводили з учителями бесіди, під час яких цікавились 

відвідуванням дітей, їхнім самопочуттям, поведінкою, навчанням.  

Впродовж навчального року робота в групах подовженого дня була спрямована на 

вирішення наступних цілей: 

— глибоко вивчати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси і потреби; 

— виховувати пізнавальні інтереси і активне ставлення до суспільного життя; 

— розвивати, поглиблювати і систематизувати розуміння дітьми моральних 

цінностей; 

— формувати практичні вміння і навички культурної поведінки; 

— вчити учнів вміло працювати за планом, ставити перед собою конкретні цілі та 

завдання. Виконувати їх; 

— виховувати позитивні риси характеру: старанність, організованість, чемність. 

— вчити учнів турбуватися про своє здоров`я.  

Роботу вихователів ГПД можна умовно розділити на три блоки:   робота з 

учнями; робота з вчителями; робота з батьками. 

 Впродовж першого та другого семестру вихователі використовували різноманітні 

організаційні форми навчання та навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних 

особливостей дітей, диференціювали міру допомоги школярам різного рівня успішності, 

організовували самостійну індивідуальну роботу, навчали учнів раціональним способам 
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самоконтролю і взаємоконтролю, вчили користуватися інструкціями до навчальних 

завдань, пам’ятками, підручниками, додатковою та довідковою літературою,  виконувати 

роботу  у визначений час і у визначеному темпі.  

В групах подовженого дня, згідно режиму роботи ГПД щоденно проводились 

прогулянки, де діти завжди перебували у полі зору вихователів. Щоденно перед 

прогулянкою вихователі нагадували дітям про правила поведінки під час прогулянки. 

Учні на прогулянці спостерігали за погодою, змінами у природі, знайомились  з 

навколишнім світом за допомогою безпосередніх спостережень і набували нових знань, 

спілкуючись з товаришами й вихователем.  

 Вихователями проводились правознавчі заняття – це форма організованого 

вивчення поведінки в освітньому закладі й суспільстві. Розігруючи різного роду ситуації, 

вихователі  вправляли дітей у виведенні тих чи інших правил поведінки. Педагоги  

старались орієнтувати дітей  на правомірну поведінку за будь-яких обставин. На 

заняттях вихователі навчали школярів правилам поведінки не тільки у стінах ліцею, але 

й у громадських місцях, правилам користування громадським транспортом, правилам 

вуличного руху, протипожежної безпеки. 

          З вихованцями ГПД працювали при необхідності соціальний педагог і психолог.  

       В класних аудиторіях, де працювали ГПД, були обладнані куточки книги,  

відпочинку, гігієни. Вся робота з дітьми відображена в журналах ГПД, які велися 

відповідно до вимог. В належному стані документація груп подовженого дня: заяви 

батьків, квитанції щодо оплати харчування. 

Отже, в цілому, роботу груп подовженого дня можна визнати задовільною. 

Кадрове забезпечення. 

У 2020-2021 навчальному році освітній процес у школі здійснювали 137 педагог. 

Кількість педагогічних працівників за категоріями і педагогічними званнями: 

• вища – 91 

• перша – 14 

• друга – 10 

• спеціаліст – 22 

• учитель-методист – 24 

• вихователь-методист –1 

• старший учитель – 36. 

Три вчителя нагороджено нагрудним знаком “Відмінник освіти України”, 1- 

нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”, 1 – «За заслуги перед містом», 8 – 

Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, 4 - Подякою Міністерства 

освіти і науки України та один вчитель – Грамотою Верховної Ради України. 

Протягом 2020-2021 н.р. у школі працювало 2 бібліотекарі, 2 педагоги-організатори, 4 

вихователі ГПД, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 9 асистентів вчителя 

класів з інклюзивною формою навчання. 9 працівників знаходились у відпустці по 

догляду за дитиною. Серед педагогічного колективу – 31 пенсіонери з яких 23 - за 

віком та 8 - по інвалідності. У 131 педагогів закладу повна вища освіта, у 2 – середня 

спеціальна, перший рівень вищої освіти (бакалавр) – 4. 
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 Підвищення кваліфікації. Атестація педпрацівників. Сертифікація. 

Підвищення кваліфікації працівників освіти в 2020-2021 навчальному році 

здійснювалося відповідно до Орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Вараського ліцею №1 на 2021 рік та шляхом самоосвіти в залежності від 

потреб педагогічних працівників. В переважній більшості підвищення кваліфікації 

проходило на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Також упродовж 2020-2021 н.р. для зростання професійної майстерності майже всі 

педагогічні працівники проходили онлайн-курси, брали участь в онлайн вебінарах, 

тренінгах, семінарах на різних українських освітніх  платформах.   

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє 

атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, 

узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та 

виховання учнів. 

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була 

організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників. У 2020-2021 навчальному році адміністрацією школи та атестаційною 

комісією у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, 

створено атестаційну комісію, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був 

ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Протягом 

атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної 

майстерності педагогічних працівників. Учителями, які атестувалися у 2020-2021н.р., 

були проведені показові уроки, позакласні предметні та виховні заходи, творчі звіти. 

Період атестації вчителів засвідчив їх великий творчий потенціал, вміння працювати у 

відповідності до сучасних освітніх вимог. 

Організаційно-методичний супровід атестаційного процесу є важливою складовою 

роботи методичної роботи у навчальному закладі. У 2020-2021 навчальному році 31 

педагогічний працівник школи пройшов атестацію. За результатами атестації 

встановлено 11 тарифний розряд – 2, «спеціаліст ІІ категорії» присвоєно – 3, «спеціаліст 

І категорії» присвоєно –3, «спеціаліст вищої категорії» присвоєно – 4, присвоєно 

педагогічне звання «старший учитель» - 4, присвоєно педагогічне звання «учитель-

методист» - 4. відповідають 11 тарифному розряду – 2, відповідають раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» – 1, відповідають раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 15, відповідають присвоєному 

раніше педагогічному званню «учитель – методист» - 2, відповідають присвоєному 

раніше педагогічному званню «старший учитель» - 4;   

У 2020-2021 н.р. було завершено вивчення досвіду роботи вчителя інформатики, 

спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, Мамчич М.С. з теми «Інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі з інформатики як засіб формування 

ключових компетентностей учнів», вчителя фізики,  спеціаліста вищої кваліфікаційної 

категорії, Сидорчик К.М. з теми «Використання мультимедійних засобів навчання в 

освітньому процесі», Колодій Л. А., вчителя географії,  спеціаліста вищої 

кваліфікаційної категорії, «старшого учителя»  з теми «Використання засобів 

діджиталізації на уроках географії» та Думицької Ю.Л., вчителя біології, спеціаліста 
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вищої кваліфікаційної категорії, «старшого учителя»  з теми «Розвиток творчих і 

пізнавальних здібностей учнів засобами інноваційних педагогічних технологій на уроках 

біології та екології». 

За сумлінну працю, наполегливість, ініціативність, високий професіоналізм та 

зразкове виконання посадових обов’язків Грамотою Міністерства освіти і науки 

України нагороджено директора школи Середу Н.А., Почесною грамотою РОДА 

нагороджено заступника директора з виховної роботи Пашко Н.М., вчителя 

англійської мови Делех О.М., вчителя Захисту України Міцюка В.В. Подякою 

міського голови було нагороджено вчителя біології Килюх Н.І., вчителя інформатики 

Мамчич М.С., секретаря Коляду Л.С., Грамотою виконавчого комітету ВМР 

нагороджено  вчителя української мови та літератури Мельника С.С., вчителів 

фізичної культури Кубая В.М., Савич І.М. та Фалька С.С.,  

У 2020 році вперше троє наших педагогів взяли участь у  сертифікації педагогічних 

працівників та успішно пройшли всі етапи зазначеної процедури отримавши відповідний 

сертифікат. Сертифікованими педагогами стали: Макоєдова Алла Дмитрівна, Макоєдов 

Олександр Борисович, Царик Інна Михайлівна. 

Співпраця з батьками. 

Один із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка 

партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і 

батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між 

учителем, учнем і батьками.  

Співпрацю з батьками в ліцеї реалізовано двома шляхами: постійне двостороннє 

спілкування та різні способи залучення батьків до освітнього процесу. 

Використовується як формальне так і неформальне спілкування: спілкування з 

окремими батьками і з групою батьків. Спілкування відбувається при особистій 

зустрічі з батьками, а також за допомогою інших засобів – телефонні дзвінки, 

написання листів електронною поштою, спілкування у соціальних мережах тощо. 

Сім’я і школа створюють оптимальне навчальне середовище для вільного та 

повноцінного розвитку особистості школяра. Їх співробітництво є важливою умовою 

ефективної навчальної та виховної роботи, спрямованої на створення атмосфери 

доброзичливості і взаєморозуміння. Можна сказати, що школа і сім'я, батьки і 

вчителі, батьківський комітет і адміністрація школи — єдине ціле, діяльність якого 

спрямована на дитину, її навчання, виховання, розвиток, становлення і виховання 

учня в школі та сім’ї - щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив 

школи працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення 

найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним 

замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є 

учасниками позакласних заходів, пов’язаних із професійним світом, захопленнями 

своїх дітей, родинними святами. 

З метою залучення батьків до співпраці у справі навчання та виховання 

підростаючого покоління, у школі створений загальношкільний батьківський комітет. 

До його складу входять по 1 представнику від кожного класу. У своїй роботі 

батьківський комітет школи керується планом роботи школи, рішеннями батьківських 
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зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи та класних керівників. 

Добре організований батьківський комітет виконує в класі різні функції, однією з 

яких є допомога в організації освітнього процесу. 

Відповідно до графіка проведення батьківських зборів, збори в 1-11 класах 

проводяться не рідше 4 разів на рік. Засідання батьківських комітетів проводять так 

часто, як цього потребують нагальні проблеми.  

Робота з реалізації мовного законодавства. 

Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна 

культура, що найліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту 

людини. Навчання, проведення позакласних, виховних заходів в освітньому закладі  

здійснюється державною мовою. Розширення мовного простору відбулося за рахунок 

введення поглибленого вивчення рідної мови у 8-В кл., 9-В  кл. та філологічного 

профілю в 10-А та 11-В класах. При вивченні української та англійської мов у класах 

із наповнюваністю більше 27 учнів запроваджено поділ класу на групи. 

Важливою складовою освітнього процесу є позакласна робота з української мови 

та літератури, яка формує пізнавальний процес до предмета, допомагає розкрити 

учням красу й багатство української мови, її роль у формуванні особисті й розвиткові 

держави. 

Упродовж 2020-2021 н.р. року було проведено такі літературно-мистецькі 

заходи: 

- конкурс читців –гумористів «Поліські пересмішники» (жовтень); 

- заходи до Дня писемності та мови ( листопад); 

- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, 

брати мої» (грудень); 

- заходи до Міжнародного дня рідної мови (лютий); 

- конкурс читців-декламаторів «В Тарасовій думі, у Лесиній пісні живе Україна 

моя»  (березень); 

- літературний вечір «Я житиму сльозою серед співів» відбувся за участі педагогів 

закладу (березень). 

Щороку у школі проводяться   літературно-мистецькі заходи. Однак відповідно 

до річного плану роботи школи не всі заплановані заходи були проведені у зв’язку з 

карантинними заходами. 

Цифровізація освітнього процесу. 

У 2020-2021 н.р. цифровізація освітнього процесу набрала неабиякого значення 

як з технічної так і з програмної сторони. Адже виклики сьогодення пов’язані з 

використанням дистанційних технологій навчання потребують не тільки технічної 

спроможності закладу освіти, а й певної підготовленості всього педагогічного 

колективу до використання різних сервісів та додатків ,  вдалих та оперативних 

рішень та методичної підтримки від адміністрації закладу, фінансової підтримки 

органів управління освітою та органів місцевої влади тощо. 

Не зважаючи на те, що наш ліцей вже третій рік поспіль підключено до 

оптоволоконної швидкісної мережі  Інтернет  (завдяки розгалуженій локальній мережі 

інтернет доступний в кожному навчальному кабінеті, на кожній кафедрі, у бібліотеці, 
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у СТЕМ-центрі, тобто практично по всьому ліцею), швидкості в 100 Мбіт/с при 

дистанційному навчанні та при такій кількості ґаджетів підключених до мережі  

замало. Тому в цьому році було вирішено питання щодо збільшення швидкості  до 

200 Мбіт/с та зміна провайдера Київстар на Укртелеком. 

Цьогоріч парк цифрової техніки поповнило обладнання STEM-кабінету, кілька 

інтерактивних дошок, проекторів, ноутбуків, принтерів та документ-камер для потреб 

НУШ, інтерактивна панель для кабінету біології та фізики. Таким чином у ліцеї 

налічується:  

— 162 одиниці комп’ютерної техніки в робочому стані (серед них ноутбуків – 60, 

планшетів – 24) 

— Інтерактивних дошок – 25 

— Інтерактивних панелей – 4 

— Телевізорів LED – 23 

— Проекторів – 34 

— Принтерів – 46 

— 3D-принтерів – 2 

— Інтерактивних камер - 12  

Варто зазначити про спеціалізовані програмні продукти для інтерактивного, 

мультимедійного забезпечення освітнього процесу: 

— мультимедійний комплект методичних матеріалів KM Media EdPProfi для 2 кл 

(цьогоріч доповнено трьома комплектами, таким чином всі п’ять других класів 

забезпечені мультимедійною інтерактивною підтримкою для вивчення всіх 

предметів НУШ) 

— електронні освітні ресурси  для інклюзивного навчання в початковій школі (Гранд 

від Асоціації міст України за активну участь у всеукраїнському проєкті з 

подолання цифрової освітньої нерівності  в Україні «Інноваційний прорив», за 

активність педагогічних працівників,  які взяли активну участь у впровадженні 

сучасних електронних освітніх  ресурсів у навчальний процес Нової Української 

Школи) 

— інноваційний освітній програмний продуктом MozaBook (до кінця 2020 року діяло 

10 активних кодів, з початку 2021 року  MozaBook забезпечено  СТЕМ-цент, 

кабінет ІНТК, кабінет фізики, біології, основ здоров’я, та 4 кабінети початкової 

школи) 

— СТЕМ-цент оснащено електронними підручниками та спеціалізованим ПЗ для 

електронних мікроскопів, 3D-друку, 3D-сканування, для робототехнічних систем 

тощо 

— додатки віртуальної та доповненої реальності у інноваційному навчально-

тренінговому класі 

Педагоги школи мають можливість ефективно використовувати технічні та 

програмні засоби  в освітньому процесі, організовувати проектну, дослідницьку 

діяльність учнів, забезпечувати їм інформаційну підтримку під час підготовки 

творчих робіт.  

Отже, застосування нових інформаційних, мультимедійних, хмарних та 
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інтерактивних технологій в  освітньому процесі школи  поряд із традиційними дає 

змогу підвищити його ефективність, сприяє вдосконаленню професійної майстерності 

педагога та розвитку компетентної особистості учня. 

Сучасний навчальний заклад поряд з основним призначенням – навчати та 

виховувати дітей повинен бути осередком інформації, яка зацікавлює громадськість, 

батьків учнів, педагогів та школярів. Створення сайту є важливим чинником 

відкритого інформаційного простору школи, який дає змогу презентувати школу, 

розміщувати свої напрацювання, шкільні новини. З цією метою створений та працює 

вебсайт ліцею http://znz1.varashosvita.rv.ua/, який упродовж навчального року 

поповнюється відповідною інформацією. 

В школі впроваджена Інформаційна система управління освітою (ІСУО), що 

дало можливість створити Єдину державну базу з питань освіти (ЄДБО). Взаємодія з 

порталом ІСУО здійснюється через  програмні продукти Курс:школа та Курс:сайт. 

Перед початком 2020/2021 н.р. постала необхідність бути готовими до різних 

форм навчання, в тому числі й до тривалого чи періодичного навчання з 

використанням дистанційних технологій освіти. У зв’язку з можливим виникненням 

потреби щодо організації освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які об’єктивно 

унеможливлюють відвідування закладу освіти на серпневому засіданні педагогічної 

ради було розглянуто питання щодо вибору єдиної комунікаційної освітньої 

платформи для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційної освіти. Згідно рішення педагогічної ради основний спосіб проведення 

уроків під час дистанційного навчання та здійснення комунікації у Вараському ліцеї 

№1 – корпоративна освітня платформа Google Workspace (G Suite For Education). 

Зокрема додаток “Клас” цієї платформи та додаток для відеоконференцій (уроків у 

синхронному режимі) Google Meet.  

Поряд з діджиталізацією освітнього простору виникає ще кілька проблем: 

медіаграмотність учасників освітнього процесу та безпека в онлайн-просторі.  

Так наші педагоги з української мови та літератури,  історії та мистецтва, 

представник адміністрації були залучені до проєкту «Вивчай та розрізняй: медійна 

грамотність». Вчителі отримали методичні матеріали, розробки уроків з елементами 

медіаграмотності для старшої школи і вже у наступному навчальному році почнуть їх 

впроваджувати. 

Для створення безпечного освітнього середовища в мережі Інтернет та реалізації 

вікових обмежень на перегляд вмісту сторінок використовується ряд налаштувань на 

персональних комп’ютерах закладу освіти: 

1. Безпечний пошук в налаштуваннях браузера; 

2. Налаштування безпечного пошуку у відеохостингу YouTube; 

3. Для блокування небажаного контенту використовуються додатки батьківського 

контролю. (Parental Control: Porn Blocker ); 

4. Використання DNS з функцією фільтрації певного контенту в налаштуваннях 

мережевого підключення. 

Окрім того, безпечне освітнє середовище створюється й при організації освітнього 
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процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Забезпечення такої 

безпеки здійснюється з допомогою хмарної платформи Google Workspace. Це 

корпоративна система, абонентами якої можуть бути лише учасники освітнього процесу 

певного закладу освіти. Акаунти для таких учасників створюються лише 

адміністратором платформи від закладу освіти. Для різних груп учасників є можливість 

надавати дозвіл на використання певних додатків системи чи вимикати такий дозвіл. 

Створення класів з його можливими учасниками теж входить до компетенції 

адміністраторів середовища та педагогічних працівників, яким надані такі права.  

Проведення відеоконференцій через додаток Meet у системі Google Workspace є 

досить захищеним та не дозволяє долучатись до відеоуроків стороннім учасникам окрім 

корпоративних акаунтів. Таке приєднання можливе лише за дозволом організатора 

відеоконференції. Налаштування адмінпанелі Google Workspace дозволяє надати права 

організаторів конференцій лише вчителям, щоб учні не могли долучати сторонніх осіб з 

некорпоративним акаунтом. Захищений доступ до ресурсів та налаштування 

конфіденційності є значною перевагою безпечного освітнього онлайн-середовища у 

хмарному сервісі Google Workspace. 

При вивченні інформатики у 2-11 класах, згідно навчальних програм, передбачені 

уроки щодо безпечної поведінки в онлайн-середовищі. Окрім того, щорічно до 

Міжнародного дня безпечного інтернету в закладі освіти вчителями інформатики та 

класними керівниками проводяться різноманітні заходи: виховні години, бесіди, 

тренінги, квести, участь у всеукраїнських онлайн-брифінгах та вебінарах тощо.  

В ліцеї проводиться і роз’яснювальна робота з батьками. При такій цільовій 

комунікації піднімаються такі важливі питання: 

— Коли дозволяти дітям користуватися Інтернетом та мобільними пристроями?  

— Які обмеження доцільно встановлювати?  

— Як оберігати школярів від небажаного онлайн-контенту?  

— Як діяти, якщо дитина потрапила у небезпечну або неприємну ситуацію у мережі?  

— Як балансувати між дисципліною та довірливими, відвертими стосунками з власними 

дітьми?  

— Як зробити так, щоб дитина змогла якнайповніше користуватися можливостями 

сучасного світу та, водночас, не узалежнилася від пристроїв та ґаджетів?  

— Як уникнути ігрозалежності?  

— Як дати раду кібербулінгу? 

Упродовж травня-серпня 2021 року педагогічний колектив ліцею проходив 

національний тест на цифрову грамотність – Цифрограм. Цей тест дає можливість 

перевірити цифрову грамотність педагогічного працівника. Бета-версія Цифрограму 

пропонує дати відповідь на 90 запитань. Завдання тесту систематизовані за сферами 

знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., 

адаптованої українськими експертами.  

Тест розроблено на основі комплексного, систематизованого підходу, в ньому 

визначено 30 цифрових компетентностей, які вимірюються за 3-ма базовими та 6-ма 

підрівнями. Після складання тесту кожен учасник тестування отримує електронний 

сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість 
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набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей. Сфери 

компетентностей які визначаються у тестуванні Цифрограмі для вчителів :  

1. Учитель у цифровому суспільстві 

2. Професійний розвиток  

3. Використання та аналіз цифрових ресурсів  

4. Навчання та оцінювання учнів  

5. Розвиток цифрової компетентності учнів 

 

Рівні володіння цифровими компетентностями 

 

 

Тестування Цифрограм станом на 25.08.2021 пройшли 74 педагоги. Узагальнені 

результати відображено в наступних діаграмах. 
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STEM- освіта. 

Цьогоріч активних обертів в ліцеї набув розвиток STEM-освіти.  Задля реалізації 

STEM-проектів у школі з початку 2021 року функціонує STEM-центр, Наш ліцей 

опинився серед 50 навчальних закладів Рівненської області, на які була передбачена у 

2020 році закупівля обладнання для навчальних кабінетів біології, географії, 

математики, фізики, хімії і STEAM-лабораторій. Процедуру закупівлі здійснювало 

Рівненське обласне управління освіти. В кінці 2020 року наш заклад освіти отримав 

обладнання для STEAM-лабораторії на суму 1388993,00грн. Для обладнання було 

відремонтовано приміщення, таким чином в Ліцеї було створено STEM-центр з 

наступним обладнанням: 

— Інтерактивна панель  Newline TT-6519RS 

— Багатофункціональний пристрій Epson L3100 

— Електронні освітні ресурси  E-підручник 

— Панель демонстраційна  

— Дошка шкільна  

— Цифрова документ-камера  Epson ELPDC21 

— Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IIL  -8 шт 

— Програмовані електронні модулі  Makeblock  

— Набір винахідника  Inventor Electronic Kit 

— Навчальні роботи  Makeblock mBot Ranger 

— Мехатронні системи fischertechnik Trainingsmodelle Конвеєр FT-50463   

— Шолом віртуальної реальності  HTC VIVE COSMOS   

— Програмне забезпечення MozaBook 

— Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс з фізики Vernier   

— Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс з біології Vernier 

— Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс з хімії Vernier 

— Метеостанція цифрова, бездротова  

— Цифровий мікроскоп -5 шт 

— Мікроскоп шкільний – 15 шт 

— Осцилограф  

— Вишивальна машина Janome Memory Craft 500E 

— 3D принтер Snapmaker Education bundle UKR 

— 3D сканер 

— Фото-відео студія 

Окрім вищезазначеного обладнання розміщено й робототехнічні набори та 

STEM-набори для досліджень, які були придбані у кінці 2018 року на старті розвитку 

STEAM-освіти у нашому закладі для оснащення кабінету роботехніки. Сюди входить: 

— Комплекти LEGO MINDSTORMS Education EV3  

— Набори  з робототехніки LEGO WeDo 2.0  

— Робот-миша з полем для програмування   

— STEAM-набори для дослідження у початковій школі  

— Набори робототехніки на базі Arduino  
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— Стіл для змагань з робототехніки 

До складу STEM-центру входить сучасний інноваційний навчально-тренінговий 

клас з інтерактивним миультибордом та 24-ма планшетами. Діти в цьому кабінеті 

мають змогу навчатись не тільки з використанням різних сервісів та додатків на 

планшетах, а й з використовувати віртуальну та доповнену реальність в освітньому 

процесі (VR та AR). 

У нашому ліцеї сформована команда активних педагогів-стемівців, які разом з 

дітьми працюють на сучасному інноваційному обладнанні STEAM-центру. 

Відтак, роботехнічний напрям у нас представлений вже 6-ма видами 

роботехніки. З цифровими лабораторіями фізики, хімії та біології та мікроскопами (в 

тому числі цифровими) працюють діти з педагогами природничих дисциплін.  

Дослідження та спостереження погодних умов здобувачі освіти здійснюють з 

допомогою цифрової метеостанції Bresser Weather Center. Особливістю даної 

метеостанції є можливість підключення метеостанції до Wi-Fi з подальшою 

передачею даних в інтернет. Моніторинг і аналіз інформації доступний через веб-

сервіс та мобільний додаток Weathercloud за 

посиланням https://app.weathercloud.net/d6768649532#profile.  

Робота Метеостанції  Bresser Weather Center 5-in-1   дозволяє поглибити і 

систематизувати знання учнів про погоду, її елементи. Допомагає сформувати 

практичні навички визначення різних типів погоди і пояснювати причини змін, що 

відбуваються в тропосфері, сприяє усвідомленню важливості прогнозування погоди. 

3D-моделювання та друк здійснюється з допомогою 3D-сканера та 3D-принтер 

Snapmaker 3 в 1. Цей 3D-принтер Snapmaker працює як лазерний гравер або 3D-

принтер на пластику або верстат з різблення по деревині з ЧПУ (числовим 

програмним управлінням). Стем-освітній підхід під час вивчення технологій та 

трудового навчання застосовуються також і з використанням вишивальної машини з 

комп’ютерним управлінням  Janome Memory Craft 500E.  

Робота цифрової фотовідеостудії розпочалась з вивчення історії фотографії і 

проходить як в приміщенні фотостудії так і далеко за її межами. Адже вихованці 

гуртка цифрової фотографії беруть участь у різних конкурсах та фотовиставках зі 

своїми фотороботами 

Численні навчальні тренінги, семінари відвідали педагоги природничо-

математичного циклу в онлайн режимі та  на базі новоствореного STEM-центру з 

сучасним дорого вартісним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням.  

Упродовж року проводились різноманітні STEM-заходи: 

— Проєкт про талановитих дітей «Енергоатом Junior», учасник  Артем Семенюк  

— Зимові та літні STEM-канікули для дівчат, учасниками стали дві команди дівчат-

шестикласниць під керівництвом Наталії Килюх 

— Зимова Web-STEM-школа –це  інтенсивне онлайн-навчання на платформі “Якість 

освіти”. Ми щорічні активні учасники Web-STEM-школи в якості слухачів, а 

нинішнього року стали ще й спікерами. Цьогоріч з наша вчителька 

інформатики Артемчук Наталія Григорівна стала спікером зимової Web-STEM-

школи-2021 та виступила представила мотивуючий навчальний курс з 

https://app.weathercloud.net/d6768649532#profile
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робототехніки та моделювання у онлайн-середовищі Tinkercad , який допоможе 

знайти ідею, рішення та технології для змін, в тому числі в умовах дистанційного 

навчання. 

— Інженерний тиждень  2021— це проєкт для учнів молодших, середніх та старших 

класів, покликаний зацікавити учнів наукою і дати їм поштовх до розвитку 

власного інженерного потенціалу. Цьогоріч здобувачі освіти знову творили, 

майстрували, будували, конструюювали, програмували на інженерному тижні, 

який в нашому ліцеї проходив з 08 по 12 лютого 2021 року. Конструкторських 

виробів та інженерних рішень було більше 150. іти майстрували не тільки у школі, 

а й вдома з батьками 

— Міжнародний день числа «Пі». З цього приводу, учні 10-Б класу, на чолі 

з  вчителем математики Соболєвою Людмилою Володимирівною   влаштували в 

школі  «День народження числа Пі» 

— Фотоконкурсу «Стильна зима». Гурток «Цифрова фотографія» на чолі з 

керівником Вікторем Міцюком провів фотоконкурс «Стильна зима». Переможці 

конкурсу: І місце – Катерина Синявська, 10-В клас, робота «Дочекалися»; ІІ місце 

– Вікторія Басюк, 8-В клас, робота Зимова прогулянка»; Олександра Познякова, 11-

Б клас, робота «Heppy Time»; ІІІ місце – Варвара Тепла, 8-Г клас, робота 

«Дивовижна зима»; Вероніка Міткевич, 10-А клас, робота «Зимовий захід сонця»; 

Давид Шепетько, 11-А клас, робота «Зимовий ліс»  

— Всеукраїнський заочний конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проєктів 

еколого-натуралістичного напряму (у віковій категорії 12-15 років). Учасниками 

конкурсу від Вараського ліцею №1 стали: Васерук Роман та Фесюк Ілля з 

дослідницькою роботою «Теплий будинок» (номінація «Інженерні науки»), 

керівник Ольга Рижа – ІІ місце на фінальному етапі конкурсу; Килюх Віктор з 

дослідницькою роботою «Екологічна батарейка» (номінація «Екологічно безпечні 

технології та прикладна екологія»), керівник Людмила Федосюк – ІІІ місце на 

фінальному етапі конкурсу 

— Обласний форум «STEM-освіта: досвід упровадження, перспективи розвитку» для 

вчителів природничих предметів закладів загальної середньої освіти – спікер 

вчитель біології Н. Килюх презентувала свої здобутки та ділилась досвідом. 

— Окремі вищеперелічені заходи проходили в рамках Всеукраїнського фестивалю « 

STEM –весна-2021» 

В кінці року ми долучились спільноти "Дівчата STEM" та отримали офіційний 

статус  “Філіал “Дівчата STEM” 

Проектна діяльність . 

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього 

процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, 

формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як 

основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та 

соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися 

в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме 

через метод проекту. Учні школи під керівництвом вчителів упродовж навчального 
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року брали участь у таких проектах:  

— науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»,  

— соціальний проєкт «Енергоефективні школи»,  

— «NESTLE Здорові діти» за програмою «Абетка харчування»,  

— міжнародний екологічний проєкт «Освіта для сталого розвитку. «Щаслива 

планета»,  

— освітній проєкт «Відкривай Україну», 

— проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» 

— Вcеукраїнський проєкт «Мішечок»                                                

— проєкт «Енергоатом Junior #Атом Шукає Таланти» 

Методична робота з педагогічними кадрами. 

Метою сучасної методичної роботи в ліцеї було створення умов для особистісного 

професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях: 

- створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними 

засобами, зокрема й із використанням хмарних, дистанційних технологій, соціальних 

мереж тощо; 

- створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній 

методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного 

інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики; 

- спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної 

роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя школи. 

- надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їхньої професійної майстерності 

через організацію системи методичної допомоги; 

- впровадження нових технологій навчання із демонструванням показових уроків; 

- упровадження передового педагогічного досвіду вчителів та інших педагогів-

новаторів; 

- розроблення та впровадження нових ефективних форм і методів науково-методичної 

роботи. 

Основним завданням методичної роботи є навчати, формувати та виявляти 

професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти 

фаховому та творчому розкриттю педагога, сприяти постійному підвищенню 

педагогічної майстерності та втілювати у освітній процес сучасні технології навчання і 

виховання. Це завдання реалізовувалось у навчальному закладі протягом 2020-2021 

навчального року завдяки попередньо складеному плану роботи, який охоплює всі 

складники діяльності педагогів і працівників ліцею в освітньому процесі. 

Методична робота педагогічного колективу школи спрямовувалась на пізнавальну, 

наукову, аналітико-управлінську діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього 

процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної 

роботи. 

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня 

методичної підготовки педагогів та реалізовувалась через колективні, групові та 

індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада; шкільні методичні 

об’єднання, психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; 

http://znz1.varashosvita.rv.ua/vceukrayinskyj-proyekt-mishechok/
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проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення 

загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з 

обдарованими дітьми. 

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічна рада, на яку 

виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. 

Проведення педагогічних рад мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу 

педагогічного колективу, росту професійної майстерності вчителів, керівників гуртків, 

сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення підвищення якості 

освітнього процесу. У 2020-2021 н.р. відбулося 15 засідань педагогічної ради, де 

розглядались ряд питань щодо організації освітнього процесу, зокрема: «Впровадження 

освітньої платформи G Suite For Education», «Впровадження пілотного проєкту 

електронної системи журналів та щоденників NZ.ua», «Організація освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання», «Визнання результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників», «Ознайомлення з професійним стандартом за 

професіями: «Вчитель початкових класів ЗЗСО», «Вчитель ЗЗСО», «Вчитель початкової 

освіти», «Практичний психолог закладу освіти»», «Ознайомлення з новим санітарним 

регламентом». 

Протягом навчального року проходили наради при директорові, на яких 

розглядалися питання, що стосуються освітнього процесу, господарчої діяльності школи, 

питання організації харчування в школі, питання організації освітнього процесу в 

карантинних умовах.  

Відповідно до річного плану роботи школи упродовж 2020-2021 н.р. вивчався стан 

викладання та рівень навчальних досягнень учнів з мистецтва та трудового 

навчання/технологій. Узагальнивши результати вивчення стану викладання цих 

навчальних предметів підсумковими наказами по школі та здійснивши аналіз діяльності 

педагогічного колективу, адміністрацією зроблено висновок щодо переваг та недоліків у 

рівні навчальних досягнень, розвитку, вихованості учнів, їх компетентності, професійній 

компетентності вчителів закладу. 

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності 

здійснюється у відповідності до певної структури:  

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;  

- підвищення кваліфікації педагогів;  

- самоосвіта; 

- участь у конкурсах професійної майстерності;  

- наставництво;  

- атестація педагогів;  

- сертифікація педагогічних працівників; 

- вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду;  

- публікації власних доробок;  

- участь у міській та обласній виставках-презентаціях педагогічних ідей та технологій.  

У 2020-2021 навчальному році методичною радою ліцею було схвалено рішення 
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щодо відсутності потреби у виборі загальношкільної науково-методичної теми. 

Враховуючи педагогічну свободу вчителя, вимоги нового порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, вимоги сьогодення щодо постійної самоосвіти 

пріоритетним є індивідуальний вибір педагогічним працівником  науково-методичної 

тематики з врахуванням конкретних потреб окремо взятих педагогів. Таким чином 

педагогічні працівники самостійно з довільною періодичністю обирають методи 

удосконалення власної педагогічної майстерності, вивчаючи новітні педагогічні 

технології. Такі технології спрямовані на вдосконалення освітнього процесу, розв’язання 

проблеми підвищення пізнавального інтересу учнів, розвитку їхньої особистості, 

творчості, саморозвитку, самопізнання і самореалізації.  

Вагому роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні 

прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової 

та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним 

методичним об’єднанням. У 2020-2021 н.р. освітній процес у школі організовували 21 

методичне об’єднання. На першому засіданні МР школи були затверджені плани їхньої 

роботи на 2020-2021 н.р. На засіданнях шкільних методичних об’єднань учителі активно 

обговорювали питання упровадження новітніх технологій та Концепції «Нова українська 

школа», впровадження дистанційних форм та методів навчання, особливості 

інклюзивного та індивідуального навчання. Актуальними для обговорень були питання 

опрацювання програм ЗНО, постійного моніторингу навчальних досягнень учнів, 

опрацювання тестових технологій, технології удосконалення роботи з обдарованими 

дітьми з урахуванням різних типів обдарувань. 

На останньому засіданні кожне методичне об’єднання ретельно проаналізувало 

свою діяльність, визначило пріоритети в методичній роботі свого підрозділу на 

наступний навчальний рік, зокрема: це опанування технологій дистанційного навчання, 

покращення роботи з обдарованими учнями, активізація самоосвіти через різноманітні 

форми підвищення кваліфікації, поширення передового педагогічного досвіду через 

публікації в інтернет-спільнотах та фахових виданнях, тощо. 

Важливою ланкою в створенні системи виховної роботи є організація методичної 

роботи з класними керівниками 1-11-х класів. Кожний класний колектив, а їх 55, працює 

за індивідуальним напрямком. Було визначено форми і методи роботи методичного 

об’єднання класних керівників на засідання якого виносили питання, пов’язані з 

основними завданнями освітнього процесу ліцею.     

     З метою удосконалення якості освітнього процесу успішно продовжував свою роботу 

науково-педагогічний проєкт  “Інтелект України” у початковій школі: у 1-А класі 

(вчитель Мельник Н.С.), у 2-А класі (вчитель Кошмак Н.М.), у 3-А класі (вчитель 

Макоєдов О.Б.), у 3-Б класі (вчитель Гринчук О.В.), у 4-А класі (вчитель Басюк Л.А.), а 

також у трьох класах основної школи: у 5-А, 6-А та 4-А класах.  

   Також вчителі початкової школи продовжили роботу в Міжнародному 

екологічному проекті "Освіта для сталого розвитку. “Щаслива планета”".  

Учителі початкових класів співпрацюють із компанією «Нестле Україна» в рамках 

соціальної ініціативи «Nestle Здорові діти» за програмою «Абетка харчування», яка 

спрямована на формування культури харчування у дітей 1-4-х класів та розуміння 
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важливості якісного харчування, як основи збереження та зміцнення здоров’я, на 

формування здорового способу життя.  

Відповідно до Плану заходів у початковій школі на 2020-2021 н.р. для учнів 1-х 

класів було проведене свято "Посвята у першокласники". Також молодші школярі брали 

активну участь у шкільному фестивалі осіннього букета, інженерному тижні, 

кольоровому тижні, інтелектуальних заходах з математики в рамках року математичної 

освіти тощо. 

Упродовж навчального року педагоги проходили онлайн-курси на платформі EdEra 

«Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами», 

«Недискримінаційний підхід у навчанні», а також були учасниками вебінарів для 

вчителів початкових класів на різних освітніх платформах. 

Упродовж 2020-2021 навчального року в закладі працювало 9 молодих вчителів: 

вчитель української мови Гончеренко Ю.М., вчитель інформатики Кубай І.А., вчитель 

фізкультури Довбенюк А.В., педагог-організатор Блищик О.О., вчитель  англійської 

мови Ясюк І.В., асистенти вчителя Тоненчук Ю.В., Демчук Ю.М., Петрук С.В, Книшук 

Д.В. Молоді вчителі набували досвіду роботи  під наставництвом досвідчених педагогів: 

Пашко Н.М. – заступника директора з виховної роботи, вчителя української мови та 

літератури вищої категорії, Лесь Н.С.– учителя інформатики вищої категорії, Кравчик 

К.Ю. – вчителя фізичної культури, Кравець В.С.– асистента вчителя, Пашко Н.В. – 

асистента вчителя, Колдун Т.Г. – вчителя англійської мови вищої категорії, Шепетько 

В.П. – вихователя ГПД. Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні 

методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі 

досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. Робота проводилась на основі 

діагностики, обробки анкетних даних молодих педагогів. Із молодими педагогами було 

проведено  ряд бесід, консультацій з питань організації освітнього процесу, які 

викликають найбільші труднощі: календарне та перспективне планування, вимоги до 

ведення документації, використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі 

тощо. Забезпечувалась практична спрямованість методичної роботи шляхом проведення 

майстер-класів, презентацій розробок уроків, співбесіди, зустрічі з майстрами 

педагогічної справи.  З метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, 

сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників 

було проведено  тиждень наставника, місячник педагогічної творчості вчителів, які 

атестуються, тиждень майстерності молодого педагога. 

 Важливу роль у формуванні професіоналів, здатних працювати в умовах швидкого 

зростання обсягів наукової інформації, готових опановувати й упроваджувати 

інноваційні освітні технології, сприяти розвитку пізнавальних інтересів і творчих 

здібностей учнів відіграють підвищення кваліфікації й атестація педагогів, які 

створюють умови для постійного розвитку їхньої професійної компетентності. 

       Підвищення кваліфікації працівників освіти в 2020-2021 навчальному році 

здійснювалося відповідно до вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, відповідно до орієнтовного плану підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Вараського ліцею №1 на 2021 рік та шляхом 

самоосвіти в залежності від потреб педагогічних працівників. В переважній більшості 
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підвищення кваліфікації проходило на базі Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Також упродовж 2020-2021 н.р. для зростання 

професійної майстерності майже всі педагогічні працівники проходили онлайн-курси, 

брали участь в онлайн вебінарах, тренінгах, семінарах на різних українських освітніх  

платформах.   

У 2021 році наша вчитель біології Н. Килюх презентувала свої здобутки та ділилась 

досвідом на обласному форумі «STEM-освіта: досвід упровадження, перспективи 

розвитку» для вчителів природничих предметів закладів загальної середньої освіти. 

Також на серпневі педагогічні студіях при Рівненському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти долучились вчитель біології Н.Килюх та вчитель 

інформатики М. Мамчич. 

У 2021 наш ліцей отримав Відзнаку “Тут навчають з MozaBook”. Та потрапив до  11 

закладів освіти в Україні де є більше 20 сертифікованих педагогічних працівників, які 

працюють з інноваційним освітнім рішенням “MozaBook”.  Відзнака “Тут навчають з 

mozaBook” — це про: 

— освітян, що навчаються і розвиваються, освоюють нові інструменти для того, щоб 

працювати з дітьми у школі цікаво. Кожен, хто навчився користуватися mozaBook, 

розуміє, як можна створювати сучасні уроки; 

— дітей, які за шкільною партою чи навіть вдома онлайн отримують захопливі завдання 

та інформацію від своїх учителів, які допомагають пізнавати цей світ, а не просто 

скласти екзамен і забути; 

— колективи, які розуміють цінність розвитку та успішно долають виклики сучасного 

світу, які ми всі інтенсивно відчуваємо останній період; 

— керівників, які дбають про те, щоб їхні школи давали дітям добрі знання, а вчителям 

— можливості для гідної роботи. 

       Організаційно-методичний супровід атестаційного процесу є важливою складовою 

роботи методичної роботи у навчальному закладі. У 2020-2021 навчальному році 31 

педагогічний працівник школи пройшов атестацію. За результатами атестації 

встановлено 11 тарифний розряд – 2, «спеціаліст ІІ категорії» присвоєно – 3, «спеціаліст 

І категорії» присвоєно –3, «спеціаліст вищої категорії» присвоєно – 4, присвоєно 

педагогічне звання «старший учитель» - 4, присвоєно педагогічне звання «учитель-

методист» - 4. відповідають 11 тарифному розряду – 2, відповідають раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» – 1, відповідають раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 15, відповідають присвоєному 

раніше педагогічному званню «учитель – методист» - 2, відповідають присвоєному 

раніше педагогічному званню «старший учитель» - 4. 

У 2020-2021 н.р. було завершено вивчення досвіду роботи вчителя інформатики, 

спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, Мамчич М.С. з теми «Інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі з інформатики як засіб формування 

ключових компетентностей учнів», вчителя фізики,  спеціаліста вищої кваліфікаційної 

категорії, Сидорчик К.М. з теми «Використання мультимедійних засобів навчання в 

освітньому процесі», Колодій Л. А., вчителя географії,  спеціаліста вищої кваліфікаційної 

категорії, «старшого учителя»  з теми «Використання засобів діджиталізації на уроках 
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географії» та Думицької Ю.Л., вчителя біології, спеціаліста вищої кваліфікаційної 

категорії, «старшого учителя»  з теми «Розвиток творчих і пізнавальних здібностей учнів 

засобами інноваційних педагогічних технологій на уроках біології та екології». 

       Цифровізація освіти – один із пріоритетів розвитку в освіті, що дозволяє суттєво 

збільшити та урізноманітнити її можливості. Тому з-поміж ключових освітніх завдань є 

цифрова трансформація, забезпечення закладу освіти цифровою інфраструктурою, та 

підвищення рівня цифрової компетентності педагогічних працівників. Особливої 

актуальності діджиталізація освітнього процесу набула при необхідності здійснення 

освітньої діяльності з використанням технологій дистанційного навчання. 

Школа на високому рівні забезпечена комп’ютерною технікою. Функціонують 

чотири кабінети інформатики, лінгафонний кабінет, STEM-центр, інноваційно-

тренінговий клас, які забезпечені сучасним обладнанням. Окрім інтерактивних дошок та 

інтерактивних панелей в кожному навчальному кабінеті встановлено спеціалізовані 

програмні засоби для методичної підтримки вивчення предметів, кожен кабінет 

підключено до глобальної мережі Інтернет, що дає можливість широко використовувати 

онлайн-ресурси в процесі викладання предметів. Таке сучасне обладнання надає змогу 

працювати з програмою mozaBook, яка дає можливості створювати власний електронний 

контент, збагачуючи наявні PDF-версії підручників за допомогою величезної колекції 

навчальних відео, 3D моделей, тестів, ігор тощо. У минулому навчальному році ліцей 

отримав сучасну STEM-лабораторію, де окрім сучасних технічних засобів навчання 

(цифрові мікроскопи, 3-D принтер, 3-D сканер, шолом віртуальної реальності, 

вишивальна машина, робототехнічні системи, навчальні роботи, метеостанція, цифрові 

датчики та реєстратори даних з фізики, хімії, біології тощо) всановлено спеціалізоване 

програмне забезпечення для вивчення фізики, хімії, біології, географії, технологій та 

трудового навчання, інформатики тощо. Також у школі працює лінгафонний кабінет. 

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у школі 

дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, 

активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів закладу володіють 

інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з 

використанням цифрових мультимедійних засобів. 

Конкурси педагогічної майстерності є одним з найважливіших етапів у розвитку 

професіоналізму педагога, тому що дають можливість стати значимим в професійному 

співтоваристві через зовнішню оцінку його педагогічної діяльності, матеріальне та 

моральне заохочення, реалізацію свого професійного «Я» в умовах змагання.  

Педагогічні працівники цьогоріч не виявили бажання взяти участь у конкурсі 

«Учитель року-2021». 

Учасниками ХVІІІ конкурсу-ярмарку педагогічної творчості цьогоріч стали 7 

педагогів нашого закладу освіти, представивши 8 творчих напрацювань в таких 

номінаціях: початкова освіта- 4 роботи, інформатика- 1робота, інформаційні технології- 

1 робота, географія- 1 робота, фізика- 1 робота. За результатами ХVІІІ обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 2021 року маємо чудові результати: І місце – 

номінація “Інформаційні технології”, методичний посібник “Робототехніка як елемент 

STEAM-освіти”, вчитель інформатики Бондар Людмила Анатоліївна; І місце – номінація 
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“Фізика”, методичний посібник “Використання мультимедійних засобів навчання в 

освітньому процесі”, вчитель фізики Сидорчик Катерина Михайлівна; ІІ місце – 

номінація “Інформатика”, “Збірник практичних вправ та завдань для класів з 

поглибленим вивченням інформатики”, вчитель інформатики Мамчич Мирослава 

Сергіївна; ІІІ місце – номінація “Географія”, методичний посібник “Використання 

засобів діджиталізації на уроках географії”, вчитель географії Колодій Лариса Андріївна 

Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її 

мета – виявити і заохотити вчителів з високим рівнем майстерності, які володіють 

методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх 

поширенню. У 2020 році вперше троє наших педагогів взяли участь у  сертифікації 

педагогічних працівників та успішно пройшли всі етапи зазначеної процедури 

отримавши відповідний сертифікат. Сертифікованими педагогами стали: Макоєдова 

Алла Дмитрівна, Макоєдов Олександр Борисович, Царик Інна Михайлівна. 

У 2020 році  окремі вчителі  взяли участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність». Ціль проекту – допомогти українським школярам набути навичок 

критичного сприйняття інформації й усвідомити цінності високоякісної інформації в 

контексті шкільної освіти. Спираючись на розроблені IREX та перевірені на практиці 

методики медійної та інформаційної грамотності, проект допомагає розвинути 

ефективну сталу модель інтеграції навичок критичного сприйняття інформації (КСІ) в 

навчальний процес загальної середньої освіти. Вчителі нашого закладу освіти, які 

долучились до проєкту: Бондар Людмила Анатоліївна – заступник директора з 

навчальної роботи, Басик Оксана Володимирівна – вчитель української мови та 

літератури, Мельник Олена Михайлівна – вчитель української мови та літератури, Басюк 

Людмила Юріївна – вчитель української мови та літератури, Микулінська Тетяна 

Данилівна – вчитель історії та права, Савич Ірина Миколаївна – вчитель історії та 

мистецтва, Хвалько Ніна Степанівна – вчитель історії та мистецтва. Пройшовши 

навчання учасники отримали доступ до електронних навчально-методичних 

матеріалів з відповідного предмету (конспекти уроків/вправ, презентації та роздатковий 

матеріал), розроблені за методикою IREX. Також, вчителі отримують роздаткові 

дидактичні та методичні матеріали та мають змогу долучитись до закритої групи у 

Facebook для комунікації із іншими вчителями-учасниками проєкту та обміну досвідом 

викладання інфомедійної грамотності.  

Цьогоріч активних обертів в ліцеї набув розвиток STEM-освіти. Численні 

навчальні тренінги, семінари відвідали педагоги природничо-математичного циклу в 

онлайн режимі та  на базі новоствореного STEM-центру з сучасним дорого вартісним 

обладнанням та відповідним програмним забезпеченням. Упродовж року проводились 

різноманітні STEM-заходи.  

Робота з обдарованими дітьми. 

Педагогічний колектив школи упродовж 2020-2021 навчального року здійснював 

роботу для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями 

базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток 

індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації 

особистості у сучасному суспільстві. 
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Для цього у школі було впроваджено допрофільну підготовку та профільне 

навчання, покращено матеріально-технічу базу та науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу, удосконалено систему позакласної роботи; працювала співтворчість 

учителя і школяра на науково-дослідницькій основі; мала місце висока ефектність уроку; 

запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій; співпраця з батьками, 

громадськістю; проводився постійний психологічний супровід розвитку креативності; 

індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами; стимулювання творчого 

потенціалу учнів.  

Не зважаючи на карантинні умови та дистанційне навчання, на відміну олімпіад з 

базових дисциплін на міському та обласному рівні, в результатом наполегливої роботи 

стали успішні виступи учнів у  певних інтелектуальних конкурсах. Вони стають дієвим 

засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, 

поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, 

створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації.  

 Саме тому у ліцеї створено систему роботи з обдарованими учнями та банк 

«Обдарованість». На вересень 2020 року адміністрацією ліцею були сплановані заходи 

по роботі з обдарованими учнями, складений графік роботи з обдарованими учнями 

ліцею кожним вчителем у розрізі кожного місяця. Вчителями використовувалися сучасні 

інноваційні підходи щодо викладання навчальних предметів з урахуванням 

індивідуальності учнів, вивчення потреб та інтересів. У зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби розглянуті варіанти роботи з використанням технології 

дистанційного навчання. 

Учнівські предметні олімпіади, конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-

членів МАН - це види змагань, що стимулюють потяг окремих учнів до самоосвіти, 

виховують наполегливість, поглиблений інтерес до предмета, вміння долати труднощі, 

виробляють навички роботи з довідковою та науково-популярною літературою.   

Цьогоріч учні ліцею брали активну участь у написанні дослідницьких робіт: 

- учень 11В класу Богдан Делех став призером (ІІ місце) І етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства у секції «Мистецтвознавство» з роботою на тему «Поняття стилю. 

Фактори походження та розвитку стильових форм» (науковий керівник Наталія Комар); 

-  учень 9А класу Віктор КИЛЮХ став абсолютним переможцем у І, ІІ етапах та 

посів ІІІ місце у фінальному етапі конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських 

проєктів проведених за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру з 

роботою «Екологічна батарейка» (науковий керівник Людмила Федосюк) 

- команда учнів 8Б класу у складі Романа Васерука та Іллі Фесюка вибороли 

призові місця у І (І місце), ІІ (ІІ місце) та ІІІ (ІІ місце) етапах конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів проведених за підтримки Національного еколого-

натуралістичного центру з роботою «Теплий будинок» (науковий керівник Ольга Рижа) 

- учень 11-Б класу Владислав Бойко зайняв найвищу сходинку п’єдесталу у 

міському конкурсі рефератів серед старшокласників шкіл зони спостереження РАЕС 

“Малі Курчатовські читання” за підтримки Рівненської АЕС та ВП ГО «УкрЯТ» в 

Рівненській області  та отримав гран-прі за роботу «Інтеграція української 
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енергосистеми у європейську, як складова енергонезалежності України» ( науковий 

керівник Надія Приходько) 

 Стартовим етапом у формуванні самовдосконалення особистості є початкова 

школа. Саме вчителі початкових класів здійснюють роботу з виявлення обдарованих 

дітей на ранньому етапі. Учні початкової школи щорічно беруть участь у конкурсі 

написання дослідницько - експериментальних робіт із природознавства «Юний 

дослідник». 

Цьогоріч, у І етапі конкурсу брали участь та посіли призові місця такі учні: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я учня Напрямок Клас Місце Вчитель 

1. Маркелюк Соломія Тваринний світ 6-А І Килюх Н.І. 

2. Хомич Софія Тваринний світ 4-Г ІІ Сергійчук 

Т.П. 

3. Ошурко Поліна Я і природа 4-А ІІІ Басюк Л.А. 

Соломія Маркелюк учениця 6А класу стала абсолютним переможцем І ІІ 

(обласного) та ІІІ (всеукраїнського) етапів конкурсу «Юний дослідник», а учениця  

початкової школи Софія Хомич посіла ІІ місце у ІІ етапі конкурсу. 

Організація та проведення предметних олімпіад є одним із результативних шляхів 

роботи з обдарованими учнями. З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді у ліцеї було проведено І етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін. У 14  предметних олімпіадах взяли участь  398 учнів 6-11 

класів. 

У ході проведення I етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учні 

показали хороші знання, засвідчили вміння використовувати набуті знання на практиці.  

У зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби предметні олімпіади у 

Рівненській області цього річ не проводилися відповідно до наказу Рівненської ОДА від 

29.10.2020 № 186. Але вихованці закладу були запрошені до участі у відборі до IV етапу 

олімпіади:  

- Зоя Панченко, 10Б клас – ІІІ місце  

- учень 11А класу, Данило Лобанов, став призером IV (дистанційного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. 

Аналізуючи досягнення учнів ліцею у предметних олімпіадах з базових дисциплін, 

слід звернути увагу на показники здобутих призових місць які свідчать про те, що 

більшість учнів мають глибокі знання з основ наук, уміють правильно давати оцінку 

явищам і подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки.  

Олімпіади, різноманітні творчі конкурси свідчать про високі інтелектуальні 

можливості, творчий, нестандартний підхід до розв’язання поставлених завдань, а 

виховна робота виявляє артистичні здібності, рівень сформованості загальнолюдських 

цінностей.  

Цьогоріч учні нашого освітнього закладу долучились до  наступних конкурсів та 

отримали наступні перемоги: 

- Вікторія Різанович ( 10-А),   ІІІ місце у дистанційному конкурсі патріотичної 

пісні «Поліська січ» (керівник Ніна Тищук); 
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- Єлизавета Леус ( 5-Б) , ІІ  місце у конкурсі читців-гумористів  «Поліські 

пересмішники» (керівник Людмила Сніжко); 

- Юлія Шумик ( 6-Є) ІІІ місце у міському етапі конкурсу дитячого малюнка 

«Україна проти корупції» (кепівник Ольга Лавренчук); 

- Денис Кмін ( 7-В) ІІ місце у конкурсі краєзнавчо-дослідницьких робіт "Моя 

Батьківщина - Україна " у номінації "З попелу забуття" ( керівник Олена Мельник); 

- Оксана Петрук ( 10-А), ІІ місце у ІІ етапі ХХ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості , номінація «Література» (керівник Віра Ковалишина) 

- Юлія Шумик (10-В) ІІІ місце у ІІ етапі ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, номінація «Образотворче мистецтво».(Лавренчук О.С.) 

- Вікторія Різанович (10-А) ІІ місце у міському етапі дистанційного 

етнографічного конкурсу колядок, щедрівок та різдвяних піснеспівів «Вифлеємська 

зірка» (керівник Ніна Тищук) 

- Анастасія Рибчинчук (2-Д) ІІІ місце у міському етапі дистанційного 

етнографічного конкурсу колядок, щедрівок та різдвяних піснеспівів «Вифлеємська зірка 

(керівник Марія Жукова) 

- Софія Киричик – (8-В) І місце у міському дистанційному конкурсі читців-

декламаторів «В Тарасовій думі, у Лесиній пісні живе Україна моя» (керівник Олена 

Мельник) 

- Ангеліна Герасимчук (11-Б) ІІ місце у І етапі дистанційного огляду-конкурсу 

естрадної пісні «Юна зірка» (керівник Ніна Тищук) 

Робота з пропагування здорового способу життя в ліцеї здійснювалася завдяки 

широкому залученню учнів до різних спортивних змагань (футбол, волейбол, баскетбол, 

шахи). Участь та результативність учнів у спортивно - масовій роботі наступна: 

- першість з волейболу серед дівчат 2007-2008 років народження, учнів закладів 

загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади отримала команда у 

складі (10.03.2021 V місце, керівник Василь Білецький) 

- першість з міні-футболу серед юнаків 2008-2009 років народження, учнів 

закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади, 

присвяченої Дню захисту дітей отримала команда у складі (02.04.2021.,ІV місце, 

керівник Степан Фалько) 

- першість з міні-волейболу серед юнаків та дівчат  2008 року народження і 

молодших, учнів закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної 

громади, присвяченої Дню захисту дітей (02.04.2021. ІІІ місце, керівник Ольга Парейко ) 

Система гурткової роботи теж спрямована на розвиток творчості учнів, їх 

здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на 

задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. І завдання класних керівників, 

керівників гуртків – зберегти, збагатити, а також розвинути обдарування дитини.  

Вихованці військово-патріотичного гуртка рій «Стріла» у складі: ройового 

Кучинського Владислава, 11-А клас, Анцибора Дмитра, 11-В клас, Будника Владислава, 

10-Б клас, Фокіна Іллі, 11-А клас, Козодоя Олександра, 11-В клас, Лук‘яневича Миколи, 

11-Г клас, Пішого Івана, 11-Г клас, Мотька Василя, 10-А клас,  Патийчука Назара, 10-А 

клас,  Годунка Руслана, 11-В клас виборов І місце у міських військово-спортивних 
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змаганнях «Нумо, хлопці-козаки!»  та І місце у І та ІІ етапах Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Джура»  та два ІІ місця у фінальному етапі гри рій 

"Стріла" Вараського ліцею№1 у складі : Онука Андрія (ройовий) 9-А кл.; Федосюка 

Олександра (хорунжий) 9-А кл.; Дулька Владислава 9-Г кл.; Колдун Софії 9-А кл.; 

Максимчук Софії 10-Б кл.; Мороз Анастасії 9-А кл., Сільмана Максима 9-Г кл.; Талаха 

Владислава 9-А кл.; Талах Наталії 10-Б кл.; Теслюка Юрія 10-А кл.;Устименка Кирила 9-

А кл.( кер. Міцюк В.В.) 

Робота гуртків впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування 

творчої, конкурентноспроможної особистості. Упродовж 2020-2021н.р. у ліцеї 

працювало 15 гуртків та спортивних секцій  (19 груп) різних напрямків, зокрема: «Юний 

журналіст», «Basketball city» /баскетбол/, «Ватра»/футбол/, «Шахи», «Богатир»/дзюдо/, 

«Сучасний танець», «Hande made», Жити в злагоді з собою та іншими», «Учнівське 

врядування», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція», «Цифрова 

фотографія», «Робототехніка» «Юний пластун», «Джура». 

 Проаналізувавши роботу з обдарованими дітьми у 2020-2021 н.р., необхідно 

відзначити творчий підхід в організації даної ділянки роботи вчителя інформатики 

Мирослави Мамчич, вчителя математики Людмили Соболєвої, вчителя біології та 

природознавства Наталії Килюх, вчителя історії Наталії Комар, вчителів фізики Надії 

Приходько, Людмили Федосюк та Ольги Рижої, вчителів початкових класів Тетяни 

Сергійчук та Лариси Басюк, вчителів української мови і літератури Олени Мельник, 

Людмилі Сніжко, Віри Ковалишиної, вчителів музичного мистецтва Марії Жукової та 

Ніни Тищук, вчителя образотворчого мистецтва Ольги Лавренчук, вчителя предмету 

«Захист України» Віктора Міцюка, вчителів фізичного виховання Ольги Парейко, 

Степана Фалька учні яких посіли призові місця на міському та обласному рівнях в 

олімпіадах, інтелектуальних, творчих  конкурсах, спортивних змаганнях та написанні 

науково-дослідницьких робіт.  

Соціально-психологічна служба. 

Практичний психолог та соціальний педагог удосконалювали свою професійну 

майстерність на методичних об’єднаннях та семінарах. Протягом навчального року 

було проведено індивідуальні навчально-методичні консультування щодо вивчення 

соціального статусу дітей, вимог до оформлення документації з охорони дитинства, 

особливостей роботи класних керівників, педагогічного колективу та адміністрації 

школи з дітьми, що потрапили до групи ризику. Фахівцями протягом року 

забезпечено психологічний супровід дітей які опинилися в складних життєвих 

обставинах. В цьому напрямку проводилася діагностична робота, спрямована на 

вивчення емоційного стану, надавалася консультативна допомога учням, батькам, 

педагогам. Впродовж 2020-2021 навчального року до психологічної служби школи 

надходили звернення учнів, батьків, вчителів. Серед питань, з якими батьки 

зверталися до практичного психолога, найбільш вагомими були: проблема стосунків 

дитини з однолітками, готовність до навчання та труднощі у навчанні, вікові та 

індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини. Батьки зверталися 

до соціального педагога з проблеми стосунків дитини з однолітками та адаптації до 

нового колективу, профілактики шкідливих звичок, проблем залежностей та 
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формування навичок здорового способу життя. 

До основних напрямків діяльності психологічної служби школи належали 

контроль за адаптацією першокласників до навчання у школі, адаптацією 

п’ятикласників до нових умов навчання в основній школі, тобто перехід учнів з 

початкової школи до середньої. 

Продовжувалась робота з учнями, які потребують поглибленої уваги 

психолога, а саме: з учнями пільгових категорій, з ускладненою поведінкою, з 

особливостями розвитку, з обдарованими учнями. За результатами діагностики та за 

потребою для таких учнів складено програми роботи та проводились корекційно-

розвивальні заняття, бесіди, консультації. 

В основу діяльності психологічної служби школи покладено Положення про 

психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 

22.05.2018 № 509), Закон України «Про охорону дитинства» та інші нормативно- 

правові документи, що визначають діяльність практичних психологів та соціальних 

педагогів. В умовах сучасної освіти все більше актуальності набуває психологічне 

супроводження освітнього процесу. 

Охорона здоров’я. 

Відповідно до ст.4 ЗУ “Про охорону дитинства” у навчальному закладі 

здійснювалися заходи з метою забезпечення належних умов для охорони здоров’я, 

навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та 

інтелектуального розвитку дітей: У 2020-2021 н. р. медичні огляди  учні проходили 

дещо пізніше ніж зазвичай. Медичне обслуговування учнів та працівників школи 

організовано згідно з нормативно- правовими документами. Медичне обслуговування 

учнів у навчальному закладі здійснюється медичними працівниками. Учні 1—11-х 

класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично учні 1—11-х класів 

проходять перевірку на педикульоз. 

За результатами медичних оглядів робляться відповідні записи до медичних 

карток учнів та за необхідністю вносяться зміни до листків здоров’я та наказу про 

розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою. 

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 

518/674, “Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”. 

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є: 

- медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, 

динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; 

- диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в 

підготовчій та спеціальній групах; 

- оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм 

фізичного виховання; 

- медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; 

- медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; 
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- профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 

- санітарно-просвітницька робота. 

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності 

проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування 

фізичних навантажень учнів. 

Охоплення учнів гарячим харчуванням. 

       Одним із основних напрямів роботи щодо збереження здоров’я дітей є забезпечення 

харчуванням. Дотримання санітарно-гігієнічного та санітарно-епідемічного режиму, 

раціональний режим харчування, збалансованість раціону в ЗЗСО є основними умовами 

для підвищення опору дитячого організму до захворювань,  для нормального росту і 

розвитку дітей, які навчаються в закладах освіти.  

      Упродовж 2020 року організацію харчування у навчальному закладі проводило 

Кооперативне підприємство «Володимирецький КГХ». З березня 2021року введено в  

штат закладу працівників їдальні (комірник, чотири кухаря, два підсобні робітники, 

прибиральник службових приміщень), тому харчування проводимо самостійно, а 

продукти закуповує управління освіти.  

    Відповідно до рішення Вараської міської ради від 30.10.2019№ 1547 «Про 

затвердження міської програми «Харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

Вараської територіальної громади на 2020-2022 роки» (з наступними змінами та 

доповненнями), рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 21 грудня 2020 

№ 300 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої  та 

дошкільної освіти територіальної громади Вараської міської ради на 2021рік» У 2020-

2021 навчальному  році безкоштовним гарячим харчуванням були забезпечені діти-

сироти, позбавлені батьківського піклування, напівсироти, діти учасників АТО, учні 

початкових класів (597 учнів). Крім того, у групі подовженого дня безкоштовним 

харчуванням користувались 17 учнів, а з оплатою 50% - 30 учнів 1-2-х класів.  

В ліцеї для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: забезпечено 

санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, графік чергування в 

їдальні працівників ліцею. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в 

хорошому стані, зроблений капітальний ремонт: замінено меблі, оновлено технологічне 

обладнання, встановлені нові сучасні рукомийники, сушарки для рук, контейнери для 

мила. Для дітей, які не харчуються у їдальні, у навчальному закладі працює буфет. З 

метою збереження здоров’я дітей, запобігання інфекційних хвороб й отруєнь не 

якісними харчовими продуктами під час освітнього процесу класні керівники, учителі 

основ здоров’я постійно проводять з учнями бесіди, виховні години з питань дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог, профілактики спалахів гострих кишкових інфекційних 

захворювань і харчових отруєнь. У навчальному закладі безперервно ведеться контроль 

за якістю харчування дітей. Медичні працівники ліцею, завідувачка їдальнею 

контролюють стан здоров’я працівників їдальні. 

Для недопущення порушень в організації харчування дітей медсестра 

слідкує за заповненням журналу бракеражу продукції та дотриманням двотижневого 

меню, наявністю супровідних документів на продукцію, що надходить на харчоблок. 

З учнями та їхніми батьками постійно велася роз’яснювальна робота з 
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питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у ліцеї, 

що покращить стан здоров’я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у 

дітей органів шлунково-кишкового тракту. 

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових 

категорій. 

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Відповідно 

до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися: 

− 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, 

− 4 дітей - переселенців із зони ООС, 

− 11 дітей з малозабезпечених сімей, 

− 270 дітей з багатодітних сімей, 

− 42 діти - напівсироти, 

− 20 дітей, які виховують батьки-одинаки, 

− 26 дітей із сімей учасників АТО,  

− 4 дитини із сімей учасників  бойових дій, 

− 14 дітей – інвалідів, 

− 13 дітей з особливими потребам, 

− 10 дітей – постраждалих від аварії на ЧАЕС. 

− 5 дітей СЖО 

У серпні-вересні 2020 року дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування за рахунок міського бюджету було придбано шкільну і спортивну форма на 

суму (3000,00 грн. на кожну дитину). Складено характеристики та акти  обстеження на 

цих дітей та ведуться індивідуальні плани роботи з дітьми цієї категорії. 

Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без 

батьківського піклування, та інших дітей із соціально вразливих категорій. 

Протягом навчального року усі діти, позбавлені батьківського піклування, діти з 

особливими потребами, діти – напівсироти, діти з малозабезпечених сімей були 

забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. 

Виховна робота. 

Виховна робота протягом 2020/2021 навчального року була спрямована на 

виконання завдань, поставлених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Стратегії національно-патріотичного виховання» (Указ 

Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання»), програмою Міністерства освіти та науки України «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України», 

Державною соціальною програмою «Національним планом дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, методичними рекомендаціями 

щодо організації в закладах освіти виховної роботи. 

Поряд з виховною спрямованістю уроків, важливою складовою виховної системи 

школи були позаурочні та позашкільні заходи, діяльність учнівського самоврядування, 
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гурткова робота. На жаль, у зв’язку з карантинними обмежувальними заходами, форма 

проведення більшості масових заходів було змінена. Упродовж 2020-2021 н.р. класними 

керівниками, педагогами-організаторами проведено: виховні заходи, які мали цікаві 

сучасні форми проведення: квести, батли, флешмоби, трудові десанти, вікторини,  

челенджі, акції та ін.., виставки малюнків, відзначення пам'ятних дат (відео- та фото-

звіти розміщувалися на сайті школи). Учні закладу  залучались до активної участі в 

різноманітних шкільних та міських конкурсах, що проходили  онлайн.  

Виховний процес орієнтувався на формування загальнолюдських цінностей, 

зокрема морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, 

повага до себе та інших людей) і соціально-політичних (свобода, демократія, культурне 

різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до 

довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) та тісно поєднувався з 

формуванням ключових компетентностей учнів. 

Робота педколективу була спрямована на виховання патріотичних якостей, 

національної свідомості, поваги до державної мови та законів держави. Вихованню 

патріотизму сприяли заходи: 

— святкова онлайн-програма «Слава незламним захисникам»( до Дня захисника 

України), 

— благодійні акції «Смаколики для військових», «Поділись теплом свого серця»,  

— онлайн – захід «Вільні творити майбутнє» ( до Дня Гідності та Свободи), 

— акція «Ангелики у небесах (до Дня Гідності та Свободи).  

— До Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років проведено акції 

«Запали свічку Пам’яті»   та «Незабудка пам’яті» . 

— Челендж «Пам’ятаємо… Вшановуємо.. Передаємо…» ( до Дня вшанування пам’яті 

загиблих на ЧАЕС), 

— акції «Ліки для воїнів ООС», 

— виховна година «На Аскольдовій могилі український цвіт», присвячений світлій 

пам’яті юнаків-героїв (Скіба С.О. )  

— загальношкільна акція «100 небесних ангелів» (вшанування пам’яті Героїв Небесної 

Сотні) 

— урок Мужності «Пам’ятаємо про День Гідності і Свободи» (Хвалько Н.С.) 

— урок пам’яті  «Небесна сотня у вирій полетіла» ( Скіба С.О.),  

— виховна година «Нові часи. Нові герої « ( Савич І.М.) 

— реквієм «Небесна сотня - ангели, які тримають українське небо»(педагоги-

організатори), 

— тематична інформаційна година та віртуальна екскурсія картою Європи 1939-45 

років, проведена учнем 11-Б класу Владиславом Бойком до Дня пам’яті та 

примирення, 

— загальношкільна акція «Маки пам'яті» ( до Дня перемоги). 

— відвідування виставки, присвяченої військовослужбовцю Національної Гвардії 

України Віталію Марківу. ( рій «Стріла» Міцюк В.В.), 

— акція «Великодній смаколик захисникам України» 
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— вишкіл з вогневої, тактичної і туристичної підготовки на Замковій горі ( рій «Стріла» 

Міцюк В.В.), 

— практичне заняття з вогневої підготовки., проведене юними джурами для учасників 

освітнього процесу (Міцюк В.В.), 

— участь у військово-спортивних змаганнях «Нумо, хлопці-козаки (Міцюк В.В.) 

— участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл 

(«Джура») 

— участь рою «Стріла» у заходах з нагоди 370-ї річниці Берестецької битви. 

Формування в учасників освітнього процесу компетентностей безпечної поведінки 

в цифровому просторі та медійної грамотності сприяли заходи проведені в рамках  Дня 

безпечного Інтернету, зокрема: створення соціальних роликів на уроках громадянської 

освіти на теми «Правила користування Інтернетом» (Скіба С.О.), перегляд та 

обговорення мультфільма «Фіксики: Обережно в інтернеті»,  урок  «#Не_ведусь: ми – 

герої безпеки в Інтернеті» (Бірюк О.М.). У 1-2 класах проведено уроки  «Моя суперсила 

– безпека в Інтернеті», тематичний урок інформатики  «Секстинг. Не ведись» у 7-х 

класах (Бондар Л.А.), онлайн-урок «Онлайн – синергія для найкращого Інтернету» у 10-

кл. (Мамчич М.С.). Класні керівники ознайомили дітей і батьків з інформацією «Правила 

з Інтернет-безпеки для домашніх користувачів» та провели бесіди «Міфи і факти про 

безпеку в інтернеті», «6 правил розумних користувачів інтернету». 

З метою формування в учнів відповідального ставлення до свого життя та здоров’я 

в освітньому закладі було проведено заходи в рамках Олімпійського тижня, Тижня 

пожежної безпеки, Тижня безпеки дорожнього руху, Тижня безпеки життєдіяльності та 

Дня ЦЗ. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом шкільна родина долучилася до акції 

«Стрічка проти СНІДу»,  а  учнівське самоврядування  запропонувало перегляд  

відзнятого відеоролика «Усе про ВІЛ/СНІД». У рамках Міжнародного дня здоров’я було 

проведено Фестиваль здорового способу, зокрема:  спортивний челендж «Біжу заради 

здоров'я», флешмоб «Правильний сніданок - запорука вдалого дня» ( учнівське 

самоврядування), спортивний челендж «Фізкультвиклик» ( вчителі фізичної культури), 

квест «Ми вправні, сміливі, здорові» (Бірюк О.М). Вихователі ГПД організували 

розвивальне заняття «Де росте корисна їжа?». Педагогом-організатором Остаповою Н.І. 

та вчителем фізичної культури Шепетько В.І. проведено між учнями 3-Б та 3-Д класів 

спортивні змагання «Веселі старти»,  у 5-А класі проведено вікторину-змагання «Будь 

обережним з вогнем» (Рижа О.В.), а в 6-А класі - виховну годину «Пожежник – професія 

героїчна» (Федосюк Л.В.). На заняттях ОБЖ діти виготовляли летбуки «Пожежна 

безпека», переглянули та проаналізували фільм «101 – служба порятунку», а малеча 

обговорила важливі епізоди мультфільмів «Фокс – Трот поспішає на допомогу».   

Активно й успішно пройшов у закладі  тиждень фінансової грамотності для учнів 

початкових класів. Діти дізналися про такі поняття. як економіка, валюта, аукціон, а 

також розвивали економічне мислення та навички.  

З метою формування математичних здібностей у освітньому закладі розроблено 

план заходів в рамках Року математики. Учителі для учнів 2-х класів провели свято 

«Математична вікторина», а для 1-Г класу - «Математичний калейдоскоп» (Горелова 

Л.В.), для учнів 8 класів «Число ПІ» (Соболєва Л.В.).  
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Формуванню національної свідомості, поваги до культури, традицій та звичаїв 

нашого краю сприяли заходи: 

— участь у міському конкурсі патріотичної пісні «Поліська січ», 

— різдвяні віншування,  

— участь у фестивалі «Вифлиємська зірка», 

— майстер-клас  із виготовлення писанок, декупажу великодньої атрибутики, 

— флешмоб «Берегине моя, українська хустино!»,  

— творча майстерня «Намалюю писанку, намалюю» (Гринчук О.В.) 

У День вишиванки ліцей майорів яскравими барвами на сорочках учасників 

освітнього процесу. Незвичні вишиванки виготовили учні 7-Б класу (Єсик О.В.). А 9-А 

та 9-Г класи зійшлися у шоу-змаганні «Вишиванка-вишиваночка, мого серця 

паняночка», яке пройшло у форматі батлу. 

Ряд заходів, організованих впродовж року класними керівниками та учителями – 

філологами, були спрямовані на формування такої важливої компетентності, як 

володіння рідною мовою. До Міжнародного дня мови було проведено вікторини «Знавці 

рідної мови»  у 6-Б  та 7-Д кл. ( Рибак Т.М.), інтерактивну гру «Найрозумніший» у 7-Д, 

інтелектуальну вікторину «Найрозумніший» у 5-Б, інтерактивну вікторину «Кращий 

знавець» у 5-Д кл. ( Сніжко Л.А.).  

Цікавими заходами запам’яталося відзначення 150 річчя від дня народження Лесі 

Українки:  

—  загальношкільний конкурс читців-декламаторів «В Тарасовій думі, у Лесиній пісні 

живе Україна моя»,  

— представники учнівського самоврядування долучись до Всеукраїнського арт-

челенджу «Слово, чому ти не твердая криця!», літературний вечір «Я житиму 

сльозою серед співів» відбувся за участі педагогів закладу та зініційований Бондар 

Н.І., 

— учителі української мови та літератури  долучились до поетичного челенджу 

«Читаємо Лесю»., 

— комеморативну гру «150 слів про Лесю Українку» проведено у 7-А та 7-Г класах 

(Босик О.В., Пашко Н.М.). 

У рамках інженерного тижня учасники освітнього процесу майстрували, 

конструювали та програмували. На виставці було представлено більше 150 

конструкторських виробів та інженерних рішень.  Із захопленням долучились до заходів 

асистенти вчителів інклюзивних класів разом з дітьми з особливими освітніми 

потребами.  

Проводилась у закладі і природоохоронна робота. Формуванню екологічної 

компетентності сприяла участь представників учнівського самоврядування у міській  

акції «Чистий берег». Напередодні різдвяно-новорічних свят було проведено конкурс 

зимового мейкерства «Новорічна фантазія, або букет замість ялинки».  Традиційною 

стала акція «Годівничка для пернатих друзів». Активно учні працювали над озелененням 

території в рамках Дня Землі. До естафети долучились батьки, учні, педагоги, які 

поділились посадковим матеріалом квітів, поповнили колекцію троянд. Цьогоріч  

висадили на подвір’ї закладу алею гібіскусів. Класний керівник 7-Б класу Єсик О.В. 
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разом зі своїми вихованцями провела гру-пазл «Земля в надійних руках», у 6-Б класі 

Артюх Р.Б. - урок «З турботою про землю», а класні керівники 1-3 класів  на екоуроках з 

дітьми обговорили питання «Чи потрібно сортувати сміття? Як правильно це робити», 

«Червона книга України» та ін.. Учнівське самоврядування долучилось до онлайн акції 

«Чорнобиль… Пам’ятаємо!» та підготувало  годину-реквієм «На Чорнобиль журавлі 

летіли…» . Також  учні  закладу під керівництвом педагога Дейнеки О.М. долучились до  

Всеукраїнського екологічного проєкту «Мішечок-2021».  

Школярів 4 класів залучено до еко-подорожі під гаслом «Ми любимо природу!». У 6-Д 

класі діти за допомогою кольорів палітри продемонстрували власне ставлення до 

екопроблем на планеті Земля. Захід «Земля – наш спільний дім» було проведено у 6-В 

класі. (Волочнюк М.М.), «У гармонії з природою» - у 6-А класі ( Федосюк Л.В.) 

З метою набуття практичних навичок з безпеки життєдіяльності учнів в в ліцеї 

проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності» та День ЦЗ.. Зокрема, були проведені: 

виставка малюнків та стіннівок «Будь уважним на дорогах» , «Пожежа і життя», 

тренування вмінь у випадку надзвичайних ситуацій серед учнів 1-4-их класів (Бондар 

Н.І., Кошмак Н.П.) та моделювання першої медичної допомого при ДТП серед 

старшокласників (Дейнека О..М.), круглий стіл «Профілактика інфекційних 

захворювань» та організація роботи лекторських груп «Бути здоровим – престижно» 

(Єсик О.В.);  виховний захід «Квітка безпеки» у 2-Д класі ( Неродик Л.К.), класні 

керівники провели тематичні години спілкування з основ безпеки життєдіяльності. З 

вихованцями ГПД вихователі провели захід  «День здоров’я та здорового способу 

життя»( Холонюк М.В., Біжнюк Н. В.) Учні старших класів стали учасниками 

комбінованої естафети з відпрацюванням нормативів ЦЗ ( Дейнека О.М., Міцюк В.В.). 

Одним із принципів виховання по-новому є прищеплення цінності гуманізму через 

конкретні дії: менше слів — більше дії. Саме за цим принципом будувалася волонтерська 

робота закладу. Упродовж 2020-2021 навчального року учасники освітнього процесу 

взяли участь у кількох благодійних акціях, що мали на меті надати допомогу  тим, хто її 

потребує. Так, учні усіх класів активно долучилися до благодійних акцій:  

—  «Миколай про тебе не забуде» (збір подарунків для дітей, що проживають у зоні 

ООС), 

—  збір коштів на лікуванні вчителів-пенсіонерів,  

— збір продуктів харчування для  захисників .  

Важливе місце відводилося превентивному вихованню учнівської молоді. Серед 

заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження правопорушень серед 

неповнолітніх, найбільш ефективними були бесіди-зустрічі із працівниками національної 

поліції. Значний виховний вплив мали тренінги, інтерактивні вправи про толерантність, 

недопущення насилля, шляхи вирішення конфліктів, проведені психологом Степановою 

Л.С. та соціальним педагогом Лук’яневич О.І. З метою профілактики бездоглядності 

здійснювався постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, 

індивідуальні бесіди з учнями та батьками. Через меседж «Viber» у групах батьків, дітей 

було поширено інформацію  про форми, прояви, причини і наслідки домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі та надано номери телефонів, за якими можна 

звернутися за допомогою у разі виникнення потреби.  
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З метою виявлення рівня обізнаності вихованців з питань проблем булінгу та 

насильства в суспільстві, в шкільному середовищі, а також з метою попередження фактів 

булінгу психологічною службою проведено урок-тренінг «Мій улюблений світ без 

насильства» під девізом «Ці долоньки ніколи не вдарять». Учнівське самоврядування 

теж було активним, зняло соціальний ролик «Скажи насиллю «Ні!» та поширило в 

соціальних мережах. 

Протягом 2020-2021 н.р. організовувалися різноманітні заходи, які формували в 

учнів естетичні погляди, смаки, почуття прекрасного, розкривали нові таланти: онлайн 

вітальня до Дня вчителя, свято «Зірковий небосхил» (старша школа), Свято Талантів ( 

початкова школа), відеопривітання до Дня Святого Миколая, новорічний відео-колаж 

для учнів школи, розважальна новорічна програма для учнів початкових класів.  

Для учнів початкових класів були проведені свята «Прощавай, золота осінь!», 

«Посвята в першокласники» «День миру», «Свято Миколая», «Веселі перегони». 

Особливо цікавим видався  «Кольоровий тиждень початкової школи». Підсумком тижня 

стала музична композиція «Україна – це ми!» 

А учні 4-Г (класник керівник Руднічок Л.В.) після закінчення навчання в 

початковій школі представили одноліткам виставу «По щучому велінню». 

До усіх свят педагогами-організаторами разом з учнівським самоврядуванням 

оформлювалися фотозони, де діти залюбки фотографуються, залишаючи фото на згадку 

про шкільні роки. 

Учні закладу активно долучались до міських онлай- заходів та здобували 

перемоги: 

— у фестивалі патріотичної пісні «Поліська січ» Різанович Вікторія (10 кл.) виборола ІІІ 

місце ( кер. Тищук Н.В.),  

— у міському онлайн конкурсі «Поліські пересмішники» Леус Єлизавета ( 5 кл. ) посіла 

ІІ місце (кер. Сніжко Л.А.),  

— Шумик Юлія (6 кл) ІІІ місце у конкурсі дитячого малюнка «Україна проти корупції» 

(кер. Лавренчук О.С.), 

—  Кмін Денис (7кл.) у конкурсі краєзнавчо-дослідницьких робіт «Моя Батьківщина – 

Україна» у номінації «З попелу забуття» посів ІІ місце ( кер. Мельник О.М.), 

— Петрук Оксана (10-А) ІІ місце у ІІ етапі ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, номінація «Література» (кер. Ковалишина В.С.), 

—  Шумик Юлія (6 кл.) ІІІ місце у ІІ етапі ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, номінація «Образотворче мистецтво» (кер. Лавренчук О.С.). 

— в етнографічному конкурсі колядок, щедрівок та різдвяних піснеспівів «Вифлеємська 

зірка» Різанович Вікторія (10кл.) виборола ІІ місце (кер. Тищук Н.В.), а Рибчинчук 

Анастасія ( 2 кл.) ІІІ місце (кер. Жукова М.А.).  

— команда школи «Стріла» у  міських військово-спортивних змаганнях «Нумо, хлопці-

козаки!» здобула остаточну перемогу ( кер.ю Міцюк В.В.). 

— Герасимчук Ангеліна у міському фестивалі естрадної пісні «Юна зірка» посіла ІІІ 

місце,  

— Рудь Яна та Киричик Софія пвибороли І місце у міському дистанційному конкурсі 

читців-декламаторів «В Тарасовій думі , у Лесиній пісні живе Україна моя»,  
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— рій «Стріла» здобув абсолютну перемогу у І та ІІ етапах Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл («Джура»), посівши І місце, та гідно представив область на 

всеукраїнському рівні. 

Значний виховний вплив на учнів мали краєзнавчі екскурсії рідним містом, до 

Рівного та старого міста Лева, організовані класними керівниками вкінці навчального 

року. Екскурсії сприяли поглибленню знань дітей про історію, культуру, природу 

рідного краю, вихованню екологічної свідомості, патріотизму, розвитку пізнавальних 

інтересів, дослідницько-пошукових умінь, життєвих компетентностей. 

Цивільний захист, охорона праці та безпека життєдіяльності. 

На початок 2020/2021 навчального року були оформлені всі необхідні акти- 

дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях 

підвищеної небезпеки. На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 31.08.2020 

року) затверджено річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено 

розділ «Заходи з охорони праці». Розроблено посадові обов’язки працівників, 

інструкції з техніки безпеки, з пожежної безпеки, електробезпеки, з охорони праці й 

безпеки життєдіяльності. 

Наказом по закладу передбачено відповідальних за організацію роботи з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний 

час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й 

пожежну безпеку в ліцеї тощо. 

У закладі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань 

охорони праці працівників і учнів. Відпрацьована програма вступного інструктажу з 

охорони праці для працівників закладу. 

Організація роботи з охорони праці контролюється директором. Вона включає: 

постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів 

відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці 

працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з 

охорони праці з усіма категоріями працівників закладу та учнями; систематичний 

контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й 

правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії 

для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, 

майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до 

Закону України «Про охорону праці». 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні 

договори й угоди» між адміністрацією школи й профспілковим комітетом підписаний 

Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних 

і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками ліцею своїх прав і 

соціальних гарантій на охорону праці. 

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, 

учнів в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, біології, спортзалі 

передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і 

практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки 
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безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасники і розташовані в доступних місцях 

по ліцеї. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Систематично 

відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними 

змаганнями. 

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням 

занять із цивільної захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів 

евакуації учнів з ліцею ( жовтень, квітень). Розроблено інструктажі з техніки безпеки 

та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками 

проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. 

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення 

нормального функціонування будівлі закладу. Закуповуються необхідні мийні засоби 

для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану освітнього закладу. 

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту  у 2020-2021 

навчальному році в основному виконані. У закладі були затверджені плани основних 

заходів підготовки цивільного захисту на поточний рік, уточнені Плани дій 

структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, 

надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ 

спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу навчального 

закладу згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та 

основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання 

першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів закладу проводилася 

під час вивчення курсів - Основи здоров’я у 1-9-х класах; предмета ― Захист 

України (відповідно до розділів - Основи цивільного захисту та - Основи медико-

санітарної підготовки) у 10-11-х класах. 

З метою попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю 

учнів у закладі проводилися заходи безпеки на можливі ризики виникнення 

надзвичайних ситуацій, терористичних актів, мінування. Проводилась відповідна  

профілактично-роз'яснювальна робота щодо запобігання захворювань  

коронавірусною хворобою COVID-19. 

Навчальним закладом аналізується стан травматизму серед учасників 

освітнього процесу, розробляються заходи щодо попередження та недопущення 

дитячого травматизму, виробничого та невиробничого травматизму серед 

працівників. 

У вересні проведено місячник «Увага! Діти на дорозі», у жовтні – тиждень 

пожежної безпеки, у квітні  Тиждень основ здоров’я та День ЦЗ. 

Звернення громадян. 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» протягом 2020-2021 н. 

р. до адміністрації закладу звернулося офіційно 44 громадян з різних питань: 

зарахування учнів в школу, організація освітнього процесу; працевлаштування, 

проходження практики, надання приміщень в оренду тощо. 

Пропозиції та рекомендації педагогічного колективу, батьків, учнів, органів 
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громадського самоврядування постійно враховувалися в роботі. 

Протягом навчального року відчувалась тісна співпраця адміністрації школи з 

управлінням освіти, профспілковим комітетом школи, працівниками закладу, 

батьками та учнями. 

Виконання статі 30 Закону України «Про освіту. 

Відповідно до статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» 

Закону України «Про освіту» на сайті закладу у рубриці «Інформаційна прозорість» 

(головна сторінка) наявний відкритий доступ до такої інформації та документів: 

статут закладу; Положення про академічну доброчесність; Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; ліцензія на провадження освітньої діяльності; 

структура та органи управління закладу освіти; кадровий склад закладу згідно з 

ліцензійними умовами; освітня програма, що реалізуються в закладі та перелік 

освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; навчальний 

план ліцею; територія обслуговування, закріплена за закладом засновником; 

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі; мова 

освітнього процесу; наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу 

на їх заміщення (у разі його проведення); матеріально-технічне забезпечення закладу 

(згідно з ліцензійними умовами); результати моніторингу якості освіти; річний звіт 

про діяльність закладу; правила прийому до закладу; правила прийому до 1-х класів; 

порядок зарахування, відрахування та переведення учнів; умови доступності закладу 

освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; перелік додаткових 

освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; правила поведінки 

здобувача освіти в закладі освіти; план заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладі; порядок подання та розгляду (з дотриманням 

конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі; порядок 

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу (цькування);вибір підручників; план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік. 

У рубриці «Прозорий бюджет» (головна сторінка)  доступна така фінансово-

господарська інформація за декілька років поспіль: кошторис, аналіз використання 

коштів, бюджетні запити, фактичні надходження, оплата послуг, благодійна 

допомога. 

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічне забезпечення. 

     Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального 

фонду державного та міського бюджету. Слід відзначити, що фінансування 

здійснюється на належному рівні. Завдяки міській владі виділені кошти на 

проведення поточних та капітальних ремонтів , закупівлю обладнання, поповнення 

матеріально-технічної бази закладу. Значна частина бюджетних коштів спрямована на 

виплату заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

організації харчування дітей. Захищені статті витрат були пріоритетними і своєчасно 

та в повному обсязі виплачувались. Профінансовано витрати на відрядження 

працівників, хоча таких відряджень було дуже мало, адже курси підвищення 

кваліфікації у 2020/2021 н.р. відбувались дистанційно. Проведення різноманітних 
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конкурсів, турнірів, змагань також практично не було через карантинні умови. Варто 

наголосити, що в достатньому та повному обсязі було профінансовано участь рою 

«Стріла» у фінальному всеукраїнському етапі гри «Сокіл». 

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників: 

- відповідно до Закону України «Про освіту» ст. 57 педагогічним працівники 

мають такі державні гарантії: належні умови праці та медичне обслуговування; 

оплату підвищення кваліфікації; правовий, соціальний, професійний захист; 

- диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до 

кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок 

заробітної плати) за педагогічні звання;  

- виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до 

одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове 

виконання покладених на них обов’язків;  

- виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі 

місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної 

відпустки; 

Крім того, проводяться такі виплати:  

— матеріальна допомога у розмірі посадового окладу в зв'язку з виходом на 

пенсію; доплата заступникам директора у розмірі 20% до окладу за складність 

і напруженість у роботі;  

— доплата 40% учителю фізкультури за організацію і проведення позакласної 

роботи;  

— доплата 30% всім педпрацівникам за престижність праці;  

— доплата 50% працівникам бібліотеки за особливі умови роботи;  

— доплата 50% вчителю-логопеду за особливі умови роботи;  

— доплата 20% до посадового окладу педагогічним працівникам, які пройшли 

сертифікацію; 

— одноразова допомога працівникам бібліотеки у розмірі посадового окладу для 

вирішення соціально-побутових проблем (Постанова Кабінету Міністрів від 

30.09.2009);  

— доплата 20% до посадового окладу педагогічним працівникам класів з 

інклюзивним навчанням  

— преміювання за підготовку призерів обласних олімпіад, МАНу тощо. 

Моральне заохочення для працівників: нагородження грамотами, оголошення 

подяк за високі досягнення в освітній та громадській діяльності. 

На сайті школи у рубриці «Прозорий бюджет» (головна сторінка)  доступна така 

фінансово-господарська інформація за декілька років поспіль: кошторис, аналіз 

використання коштів, бюджетні запити, фактичні надходження, оплата послуг, 

благодійна допомога. 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, 

робітників адміністративно-господарчої частини, батьків приміщення та територія 

школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється 
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чистотою та охайністю. 

Упродовж 2020-2021 навчального року проводилась значна робота щодо 

утримання в належному стані будівлі та приміщень закладу, зміцнення та збереження 

навчальної, матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, 

правил і норм охорони праці, техніки безпеки в закладі. Проводилась системна робота 

по підготовці закладу до нового навчального року, роботи в осінньо-зимовий період, 

здійснено придбання необхідного обладнання, інвентаря. Окрім того, частково 

проведено заміну меблів (стільці та столи, шафи), придбано будівельні та інші 

господарські матеріали, канцелярські товари , спортивний інвентар та інші витратні 

матеріали.  В кінці 2020 року наш заклад отримав обладнання для STEAM-лабораторії 

на суму 1388993,00грн. Під дане обладнання було відремонтовано  окреме 

приміщення, таким чином в Ліцеї було створено STEM-центр.  Було придбано в 

жовтні 2020 року шкільний автобус.  

Також зусиллями працівників  (обслуговуючий персонал) у закладі проведено 

ремонтні роботи в класних кімнатах (302, 313, 314, 316), кабінеті хореографії, 

шкільних коридорах ( І поверх біля каб101-106, ІІІ поверх біля кабінетів 301-309). 

Пофарбовані сходинкові клітки, спортивна зала,  спортивні споруди на стадіоні 

школи. Замінено лінолеум у кабінеті 108, світильники - 301,314,316. Встановлено 

металопластиковий вітраж ( відгороджено початкову школу від старшої). Виконані 

роботи по підготовці закладу ОЗП.  Ведуться роботи по  поточному ремонту та 

ремонту санітарно-технічних систем туалетів І та ІІ поверхи на крилі початкової 

школи відповідно до ПКД.   

Педагогічними працівниками (Остапова Н.І., Мельник О.М., Лавренчук О.С., Колдун 

Т.Г.,  Чепурова О.І., Неродик Л.К., Котяш К.І., Бірюк О.М., Мороз Т.В.)  розмальовані 

шкільні коридори та рекреації. Педагоги створюють школу у якій хотітиметься  

навчатися. Важливим чинником оновлення школи є створення сучасного освітнього 

простору, який мотивуватиме дитину до пізнання нового, стимулюватиме до різних 

видів діяльності, і викликатиме позитивні емоції.  

Вагомим здобутком є завершений капітальний ремонт в їдальні ліцею разом із 

повною заміною технологічного та сантехнічного обладнання та меблів обідньої зали. 

Окрім того, у закладі є ряд невирішених проблем: на сьогодні у нас незавершені 

роботи по реконструкції фасаду закладу,  в 2021 році проведено корегування проєкту. 

Будемо клопотати перед засновником про виділення коштів на 2022рік для 

завершення реконструкції. Також заклад потребує встановлення протипожежної 

системи оповіщення, капітального ремонту спортивної зали, кабінетів трудового 

навчання, ремонт електромереж та сантехнічних , ремонту асфальтового покриття 

шкільного подвір’я, бігових доріжок, заміна огорожі, встановлені дитячого ігрового 

майданчика та тіньових навісів для учнів початкової школи; ремонт спортивний 

майданчик зі штучним покриттям,  придбання ліцензійного програмного 

забезпечення, тощо. Потрібен гараж для шкільного автобуса. Також потреба сьогодні 

у збільшені штатних одиниці для шкільної їдальні, так як харчується більше 800 

учнів. Також є побажання батьків, щоб було харчування учнів на платній основі. 
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Основні завданнями та напрямки роботи колективу ліцею на 2021-2022 н.р. 

Навчальний заклад має всі ресурси для реалізації поставлених державою та 

суспільством завдань перед педагогічним колективом в освітньому процесі, що 

передбачає поліпшення його якості, створення умов для особистого розвитку та 

самореалізації кожного учня. Тому пріоритетними завданнями розвитку школи на 

2021-2022 н.р. є: 

1. Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти. 

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових Державних 

стандартів та Концепції Нової української школи. 

3. Спрямувати методичну роботу школи на успішну реалізацію елементів 

дистанційного навчання школярів. 

4. Продовжити роботу над формуванням життєвих компетенцій школяра в рамках 

освітнього простору. 

5. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу шляхом: 

-  забезпечення кожному з здобувачів освіти рівного доступу до якісної освіти; 

- здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних 

працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо 

вдосконалення їхньої діяльності; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази школи; 

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і 

життя дітей; 

- виховання громадянської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, 

моралі, поваги до державних символів України; 

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей 

пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу; 

- дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 

6. Посилення контролю за якісним викладанням предметів, ефективним 

використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення 

диференційованого підходу та підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення 

предметів. 

7. Розвиток творчої активності педагогів, підвищення їхнього кваліфікаційного та 

професійного рівня. 

9. Створювати умови для реалізації інклюзивної освіти. 

10. Впроваджувати STEM технології в освітній процес. 

11. Створювати умови для навчально-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення профільного навчання в 10-11 класах та поглибленого вивчення 

окремих предметів у 8-9-х класах. 

12. Забезпечувати умови для реалізації в початковій та основній школі науково- 

педагогічного проекту «Інтелект України». 

13. Домагатися впровадження інтерактивних, інноваційних та інформаційних 

технологій на такому рівні, щоб кожен урок та виховний захід були спрямовані на 

забезпечення компетентнісного навчання шляхом реалізації особистісно 
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зорієнтованого навчання через поглиблене вивчення навчальних предметів; 

14. Здійснювати контроль за дотримання законодавства з охорони дитинства, 

спрямованого на профілактику бездоглядності дітей, які виховуються у 

неблагополучних сім’ях. 

15. Трансформації шкільної бібліотеки в сучасний інформаційний медіацентр 

16. Забезпечення відкритості і прозорості діяльності закладу. 

 

 

Директор ліцею Наталія СЕРЕДА    


