РІЧНИЙ ЗВІТ КЗ
«Луцький ліцей Луцької міської ради
Волинської області»
про виконану роботу у 2018-2019 навчальному році
Відповідно до статей 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” 25
липня 2018 року рішенням Луцької міської ради №44/10 перейменовано
комунальний заклад “ Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів - правознавчий ліцей з посиленою фізичною
підготовкою Луцької міської ради Волинської області” в комунальний заклад
“Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області” та затверджено Статут
нового закладу.
Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.08.2018 № 505/1
затверджено мікрорайон для нашого закладу — закріплені вулиці міста Луцька з
метою обліку дітей шкільного віку та учнів. Діти з даного мікрорайону мають
право першочергового зарахування до закладу.
Протягом навчального року здійснювався контроль та створювалися умови
для виконання Освітньої програми закладу, навчального плану, стратегії
освітнього закладу та річного плану роботи ліцею на 2018-2019 н.р..
Педагогічний колектив ліцею продовжує працювати над проблемою
“Формування життєвих компетентностей учнів, як засіб ефективної та успішної
самореалізації особистості”.
Пріоритетними напрямками роботи ліцею у цьому н.р. були:
- створення сприятливих умов для збереження та зміцнення здоров'я учасників
освітнього процесу;
- створення належних умов для запровадження інформаційно-комунікаційних та
акмеологічних технологій в освітній процес;
- створення умов для самореалізації і творчого зростання учасників освітнього
процесу;
- забезпечення науково-методичного супроводу професійної діяльності
педагогів;
- організація безперервної освіти кожного, мотивація до самоосвіти;
- залучення до інноваційної діяльності, експериментальної, дослідницькопошукової роботи;
- вивчення, апробація та впровадження перспективного педагогічного досвіду;
- своєчасне інформування педагогів ліцею з питань методики, педагогіки та
психології;
- через учнівське самоврядування сприяти виробленню в учнів навичок активно
діяти, розв'язуючи найважливіші питання життя свого колективу.
Основними завданнями моєї управлінської діяльності були:
спрямувати педагогічну діяльність кожного члена колективу на створення умов
для забезпечення розвитку соціальної та пізнавальної активності учнів шляхом
акмеологічних технологій, формування основних груп компетентностей шляхом

використання новітніх методик і сучасних інформаційних технологій, створення
належних умов для адаптації та реалізації професійних навичок і професійного
зростання молодих педагогів, подальше формування позитивного мікроклімату в
колективі.
Робота щодо забезпечення освітнього закладу
кваліфікованими педагогічними кадрами.
У 2018-2019 навчальному році освітній процес забезпечували
46 вчителів з високим рівнем професійної майстерності, в тому числі 3 вчителі
сумісники
(з них: спеціаліст вищої категорії - 33;
спеціаліст першої категорії – 6,
спеціаліст другої категорії - 6,
спеціаліст - 1;
6 вчителів мають педагогічне звання "учитель - методист",
12 - педагогічне звання «старший учитель»,
3 педагоги — Відмінники освіти України)
15 вихователів, в тому числі 1 сумісник, соціальний педагог, практичний
психолог, вчитель-логопед, педагог-організатор, 4 офіцери-наставники.
Якісний склад педагогів за віком
Кількість
педпрацівників
До 30 років

Навчальний рік
2014-2015 2015-2016
11
13

31 – 40 років

27

25

41- 50 років
51- 55 років
Понад 55 років
Понад 60 років

24
18
13
6

Всього

99

2016-2017
11
24

2017-2018
7
19

2018-2019
5
12

26
14
13
6

28
16
11
5

97

95

36
9
9
9
89

24
8
12
6
67

Якісний склад педагогів за педагогічним стажем
Кількість
педпрацівників
До 3 років
3 – 10 років
10- 20 років
Понад 20 років
Всього

Навчальний рік
2014-2015 2015-2016
6
7
20
17
30
28
43
45
97
99

2016-2017
6
15
27
47
95

2017-2018
2
14
16
57
89

2018-2019
2
14
9
42
67

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників
Всього

Спеціаліст
Вища
І
ІІ
категорія категорія категорія

67

44

11

9

3

Старший
учитель,
старший
вихователь
17

Учительметодист,
виховательметодист
8

Аналізуючи якісний склад педагогів за віком, за педагогічним стажем, за
кваліфікаційним рівнем.
Відповідно до наказу “Про структуру шкільної методичної служби та
організацію роботи з педагогічними працівниками у 2018-2019 навчальному
році” в ліцеї працювало 7 методичних комісій, а саме:
- вчителів гуманітарного профілю (керівник Сень Ю.А., вчитель
української мови та літератури);
- вчителів іноземних мов (керівник Куриця І.М., вчитель англійської
мови);
- вчителів суспільних наук (керівник Михальчук В.О., вчитель
правознавства);
- вчителів природничо-математичних дисциплін (керівник Хмарук Ю.О.,
вчитель інформатики);
- вчителів спортивно-оздоровчого профілю (керівник Вознюк Т.М.,
вчитель фізичної культури);
- класних керівників (керівник Матвієць О.М., соціальний педагог);
- вихователів (керівник Клімашевська О.О., вихователь).
Вчителі початкових класів працювали безпосередньо під керівництвом
заступника директора ліцею Юрченко І.О.
Плани роботи методичних об’єднань передбачали розгляд певних тем, які
були актуальними у діяльності педагогів ліцею. На виконання плану роботи
ліцею, шкільних методичних комісій, програми ІІ (формувального) етапу
дослідно-експериментальної діяльності в ліцеї проводилися предметні декади та
тижні, шкільні і міські семінари-практикуми, а саме:
Міські семінари-практикуми
№з/п Форма проведення
1

Семінар-практикум
учителів зарубіжної
літератури

Тема

Дата
проведення

Використання елементів ейдотехніки Березень
на уроках зарубіжної літератури
2019р.

2

Методичне
обє'днання вчителів
англійської мови

Заняття 2. Активізація пізнавальної
діяльності школярів у вивченні
англійської мови

3

Семінар-практикум
учителів
правознавства

Заняття 2. Використання
Лютий 2019
інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках правознавства,
як засіб підвищення компетентностей
учнів

4

Семінар-практикум
учителів біології та
екології з проблеми
«СТЕМорієнтованого
освітнього
середовища як
сукупності умов для
інноваційного
розвитку особистості
вчителя та учня»

Засідання №4.

Семінар-практикум
для вчителів
предмета «Захист
Вітчизни»

«Ритуал виносу і підняття
Державного прапора України»

5

Інтегрований підхід як сучасна
форма організації навчального
процесу

Березень
2019р.

Квітень
2019р.

Жовтень
2018р.

Всі ці семінари пройшли на високому науково-методичному рівні, за що
хотів би подякувати.
Шкільні семінари-практикуми
№з/п

Форма проведення

Тема

Дата
проведення

Семінар-практикум
З досвіду роботи упровадження
Жовтень,
для вихователів ліцею акмеологічних технологій у
2018р.
виховний процес з метою розвитку
соціальної та пізнавальної активності
учнів

2

Семінар-практикум
для класних
керівників

Роль фахової та методичної
підготовки та професійної
майстерності педагогів у створенні
умов для розвитку соціальної та
пізнавальної активності школярів,
самореалізація особистості

Січень,
2019р.

3

Семінар-практикум
для вчителів
початкових класів

Упровадження акмеологічних
Грудень,
технологій в освітній процес школи І 2018р.
ступеня з метою розвитку соціальної
та пізнаівальної активності
молодших школярів

4

Семінар-практикум
для вчителів фізикоматематичних
дисциплін

Розвиток творчої ініціативи вчителів Березень,
в удосконаленні уроку
2019р.

5

Семінар-практикум
для вчителів
природничих наук

Практична спрямованість викладання Квітень,
географії та біології, як елемент
2019р.
розвитку соціальної та пізнавальної
активності учнів

Відповідно до структури науково-методичної роботи у 2018-2019
навчальному році в ліцеї працювали 2 творчі групи:
- по проблемі школи «Формування життєвих компетентностей учнів як
засіб ефективної та успішної самореалізації особистості» (керівник
Кухарчук Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи);
- по темі дослідно-експериментальної діяльності «Розвиток соціальної та
пізнавальної активності школярів шляхом впровадження акмеологічних
технологій» (керівник Лукянчук Г.Я., старший викладач кафедри
менеджменту освіти ВІППО, відповідальна за організацію проведення ДЕД
у закладі Кухарчук Л.В. з НВР).
Отже, вся робота, яка була організована під керівництвом голів
методичних об’єднань та заступників директора була спрямована на
поглиблення знань педагогічних працівників з теорії та практики навчання і
виховання школярів; опанування методичних та фахових складових з викладання
предмету; підвищення рівня загальної культури; вивчення та креативне
використання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та ідей
перспективного педагогічного досвіду, активне і творче втілення в практику
роботи школи освітніх інновацій, акмеологічних технологій.

Педагоги ліцею взяли участь у ХХІv міській виставці дидактичних і
методичних досягнень «Творчі сходинки педагогів Луцька».
На цю виставку було представлено 7 робіт, з них 6 робіт окремих авторів
та 1 колективна робота у таких номінаціях:
філологія (українська мова та література) – 3 роботи вчителі
української мови та літератури Долонська Т.О., Сидорук М.М., Сень Ю.А.;
фізична освіта (фізична культура) – 1 робота:– вчителя фізичної культури
Кійко В.М.;
бібліотечна справа — 1 робота бібліотекаря ліцею Костюк В.В.;
природнича освіта (біологія) – 1 робота вчителя біології Чепчук Л.П.
дослідно-експериментальна діяльність – 1 колективна робота (14
педагогів: Дудич А.М., Кухарчук Л.В., Полюхович В.М., Шурма Л.В., Ольховий
С.А., Кузьмич М.С., Каращук Т.Ю., Матвієць О.М., Шестерина А.О., Шрай Г.Б.,
Ланевич М.С., Войтенко Л.Д., Хмарук Ю.О., Клімашевська О.О.)
Всі роботи мали наукове підґрунтя, зорієнтовані на практичне
використання колегами, методично продумані, базувалися на досвіді та
апробації. За підсумками міської виставки дидактичних і методичних матеріалів
«Творчі сходинки педагогів Луцька» 4 роботи педагогів були відзначені
грамотами управління освіти Луцької міської ради. Це роботи вчителя
української мови та літератури Сень Ю.А., бібліотекаря ліцею Костюк В.В.,
колективна робота з дослідно-експериментальної діяльності (вищеназвані 14
педагогів) і робота Хмарука Ю.О., як співавтора методички творчої групи
вчителів інформатики шкіл міста. Вчитель фізики Шрай Г.Б., нагороджена
дипломом учасника ХХІV обласної виставки “Творчі сходинки педагогів
Волині”.
На базі ВІППО у 2018-2019 навчальному році курсову перепідготовку
пройшли 18 педагогів, з них: 1 заступник директора з навчально-виховної
роботи, 2 педагоги української мови та літератури, 1 логопед, 1 вчитель
початкових класів, 5 вихователів, 1 вчитель фізичної культури, 2 педагоги
історії, 1 вчитель трудового навчання, 1 вчитель біології, 1 вчитель фізики, 2
вчителі зарубіжної літератури.
Педагоги школи мали можливість у методичний день підвищувати свій
фаховий та методичний рівень, працювати у шкільному чи міському методичних
кабінетах, у бібліотеках, займатися самоосвітою.
Впродовж навчального року відповідно до плану роботи освітнього
закладу проводились педагогічні ради на яких було здійснено теоретичну та
практичну підготовку педагогів з таких тем:
- Робота з учнями девіантної поведінки ( засідання педагогічної ради,
жовтень 2018р.);
- реалізація програми “Творча обдарованість” (засідання педагогічної ради,
березень 2019р.);

- Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної та
соціальної активності школярів, культури розумової праці ( педагогічна рада,
березень 2019р.)
В 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив розпочав дослідноекспериментальну роботу з проблеми: “ Розвиток соціальної та пізнавальної
активності школярів шляхом впровадження акмеологічних технологій ” під
керівництвом старшого викладача кафедри менеджменту освіти Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти Лук’янчук Галини Ярославівни.
У 2018-2019 навчальному році творча група педагогів під керівництвом
Лук’янчук Г.Я. працювали над реалізацією завдань програми ІІ (формувального)
етапу дослідно-експериментальної роботи із визначеної теми. На закінчення
навчального року підготовлений звіт з даного питання
Важливі питання піднімались на міських та шкільних семінарахпрактикумах, які проводились на базі нашого ліцею для різної категорії слухачів з
вищезазначених тем (в тому числі з ДЕД).
У 2018-2019 н.р. проатестовано 14 педагогів та 1 бібліотекар:
- На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії” - 2
педагоги.
- На присвоєння кваліфікаційної категорії “ спеціаліст другої категорії” - 2
педагоги.
- На встановлення 11 тарифного розряду проатестовано бібліотекаря ліцею.
- На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст
вищої категорії” та на відповідність раніше присвоєному педагогічному
званню”учитель-методист” - 1 педагог.
- На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “ Спеціаліст
вищої категорії” та на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “
старший учитель” - 3 педагоги.
- На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “ спеціаліст
вищої категорії” - 1 педагог.
- На присвоєнні кваліфікаційної категорії “ спеціаліст вищої категорії” - 4
педагоги”.
- На присвоєння кваліфікаційної категорії “ спеціаліст вищої категорії” та
на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “старший учитель” 1 педагог.
Забезпечено підписку періодичних видань на загальну суму 22608, 48 коп,
з них на науково-методичні журнали видавничої групи «Основа» (м.Харків) –
15000 грн., решта – інші видання.

Підвищення рівня організації освітнього процесу
у освітньому закладі
Школа сьогодні - це:
- 17 класів, у яких навчається 380 учнів (4 класи початкової школи; 7 класів
основної школи, включаючи 8- а клас з поглибленим вивченням правознавства та
9-б проліцейний клас до профільної підготовки з поглибленим вивченням
правознавства; 6 класів ліцею /суспільно-гуманітарний напрям – правовий
профіль/; середня наповнюваність класів – 22 учні.
Протягом навчального року проводилася робота щодо набору учнів до 1-х
та 10-х класів.
Навчальний рік
Клас
Кількість класів
Кількість учнів
2014-2015
1
1
20
10
3
89
2015-2016
1
1
22
10
3
80
2016-2017
1
1
28
10
4
99
2017-2018
1
1
29
10
3
87
2018-2019
1
1
13
10
3
69
Постійно контролюється облік учнів, мною особисто здійснюється прийом
учнів в ліцей, а також відстежується рух учнів. Адже, пріоритетним напрямком
моєї роботи є - створення адаптивного особистісно орієнтованого освітнього
простору, що забезпечує функції адаптації, реабілітації, соціалізації учнів.
Моніторингові дослідження свідчать про позитивну динаміку
результативності навчання учнів та підвищення рівня якості знань у 2018-2019
навчальному році.
Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи, виконання
Програми «Обдарована молодь»
На основі проведеної діагностики у 2018-2019 н.р. до шкільної філії наукового
товариства «Ерудит» - «Еврика» залучено 122 старшокласники.
9 здобувачів освіти закладу у 2018-2019 н.р були слухачами секцій Волинської
обласної Малої академії наук: правознавство – 6 старшокласників, історичне
краєзнавство та історія України – 3 старшокласники. Результатом навчання у
ВОМАН є участь 3-х учнів нашого ліцею ( Чубка О., Цикуна Д., Раковця Ю.) у
науковій конференції слухачів стаціонарних секцій ВОМАН та публікація тез
доповідей з обраних тем у збірнику ВОМАН «Юний науковець року».

У закладі в 2018-2019 н.р. діяло 17 навчальних секцій та гуртків, у яких
займалося 197 дітей.
12.12.2018 року було проведено шкільний етап Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів, які займалися у секціях шкільного
наукового товариства «Еврика» - «Краєзнавчий форум -2018» у ході роботи
якого 8 ( у минулому навчальному 10) старшокласників захищали свої науководослідницькі роботи. У І етапі (міського) Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт брали участь 7 учнів, з яких 4 ( у минулому році 5
учнів) стали переможцями – І місце - 1 учениця – Купчак К., учениця 11-б класу
у секції «Правознавство» (науковий керівник Михальчук В.О.), ІІ місце – 1 учень
– Дмитрук Б., учениця 11-б класу у секції «Українська література» (науковий
керівник Демчук О.О.), ІІІ місце – 2 учні - Місіюк П., учень 11-а класу у секції
«Історія України» (науковий керівник Кузьмич М.С.), Тарасюк Д., учениця 11-а
класу у секції «Психологія» (науковий керівник Матвієць О.М.).
За результатами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт слухачів ВОМАН одна учениця стала переможцем
у секції «правознавство» - ІІІ місце – учениця 11-б класу Купчак Катерина
(науковий керівник Михальчук В.О.) (у минулому році - 1 переможець).
Команди закладу у 2018-2019 н.р. були активними учасниками міських
турнірів: юних правознавців, істориків, у ході яких здобули досвід рецензування,
опонування, ведення наукових дискусій, вміння аналізувати виступи доповідачів,
зазначаючи позитивні і негативні сторони досліджуваного питання.
У 2018-2019 н.р. організовано, на належному рівні, відбувся шкільний етап
предметних олімпіад у жовтні 2018 року.
У ІІ (міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад у 2018-2019 н.р.
брали участь 63 учні (у минулому – 64 школярі); переможців міських олімпіад 8 ( у минулому році - 10 учнів), з них: І місце – 1 (у минулому році – 0 учнів); ІІ
місце - 3 (у минулому році - 4 учні); ІІІ місць – 4 (у минулому році -6 учнів).
Рейтингова оцінка участі школи у олімпіадах складає 0,295 (у минулому році –
0,281), що більша на 0,014.
Призерами міських олімпіад 2018-2019 н.р. стали:
українська мова – ( ІІ місце) – Лівіцька О., учениця 8-а класу, (ІІ місце) –
Дмитрук Б., учениця 11-б класу (вч.Долонська Т.О.);
- правознавство – (ІІІ місце) – Купчак Катерина, учениця 11-б класу
(вч.Михальчук В.О.), (ІІ місце) – Капітан А., учениця 9-б класу
(вч.Михальчук В.О.), (І місце) – Раковець Ю., учень 10-в класу (вч.Шумська
Н.В.);

трудове навчання (технічна праця) – (ІІІ місце) – Петрук Ю., учень 9-б класу
(вч.Форманюк С.Г.) ;
історії – (ІІІ місце) – Купчак Катерина, учениця 11-б класу (вч.Ольховий С.А.).
географії – (ІІІ місце) – Савчук Д., учениця 9-б класу (вч.Полюхович В.М.)
(додаток 1).
За результатами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у
2018-2019 н.р. є 1 переможець: Купчак Катерина, учениця 11-б класу – ІІІ
місце з правознвства (вч.Михальчук В.О.).
Учні школи у 2018-2019 н.р. брали участь і стали переможцями конкурсів:
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (керівник, вч. математики
Шестерина А.О.), Всеукраїнського фізичного
конкурсу «Левеня»
(координатор, вч. фізики Ланевич М.С.), Всеукраїнської гри з англійської
мови «Пазл» (координатор, вч.англійської мови Кушнерук С.М.) ,
Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч» (координатор вч.
англійської мови Куриця І.М., Всеукраїнського конкурсу з німецької мови
«Орлятко»
(координатор,
вч.німецької
мови
Кушнерук
С.М.),
Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу для учнів 1-4
класів «Колосок» (керівник, вч.біології Чепчук Л.П.), Міжнародної гри із
світової літератури «Sunflower-2018” (координатор вч. зарубіжної
літератури Демчук О.О., Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник»
(координатор, вч.української мови та літератури Сімонова Н.О.).
Вихованці закладу у 2018-2019 н.р. були активними учасниками та
переможцями різноманітних інтелектуальних, мистецьких, технічних,
спортивних тощо конкурсів міського, обласного Всеукраїнського та
Міжнародного рівнів. Зокрема:
МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
2018-2019
н.р.
3 (ІІ місце)

Дмитрук Б. - ІІ місце (вч.Долонська Т.О.),
Лівіцька Олександра - ІІ місце (вч. Долонська Т.О.);
Траніна М. - ІІ місце ( Сімонова Н.О.);

МІЖНАРОДНИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС
ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА
2018-2019 Дмитрук Богдана - ІІ місце (вч.Долонська Т.О.),
н.р.
Траніна М. - ІІІ місце у (міському) (вч. Сімонова Н.О.);
1 (ІІ місце) Гарбар Дарина - ІІІ місце (вч.Сень Ю.А.);
2 (ІІІ місця)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
«МОЯ БАТЬКІВЩИНА -УКРАЇНА»
2018-2019
н.р.
2 (ІІ місце)
1 (ІІІ
місце)

Клименко Кирило - ІІ місце у напрямку «Козацькому роду
нема переводу» (вч.історії Пушкар Н.Д,);
Голуб Юлія - ІІ місце у напрямку «Географія рідного краю»
(вч.географії Главічка Н.В.);
Гарбар Дарина - ІІІ місце у напрямку «З попелу забуття»
(вч.історії Косинець С.П.);

Міський конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської
краєзнавчої акції учнівської молоді
«Українська революція:100 років надії і боротьби»
2018-2019
н.р.

Гарбар Дарина - І місце (вч.історії Косинець С.П.);
Маковецька Анастасія - ІІ місце (вч.історії Кузьмич М.С.)

МІСЬКИЙ КОНКУРС ЧИТЦІВ
«ЛІТЕРАТУРНЕ ГРОНО»
2018-2019 н.р.
1 (І місце)
1 (Гран-прі)

Клименко Кирило - Гран-прі (керівник –
Ковтун А.М.);
Мартинюк Тимофій - І місце (вихователь
Перцюк ГМ.);

МІСЬКИЙ КОНКУРС ЧИТЦІВ ПОЕЗІЇ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Навчальні роки
2018-2019 н.р.

Результат
Бандурка Ангеліна - ІІІ місце (вч
Сень Ю.А.);

МІСЬКА ВИСТАВКА-КОНКУРС НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
«Наш пошук і творчість - тобі, Україно!»
Навчальний рік
2018-2019 н.р.

Результат
Городнюк Назар - І місце у
розділі
«Технічні
навчальні
посібники» (вч.фізики Ланевич
М.С.);
Тендюк Денис - І місце у розділі
«Ігри, іграшки з елементами
техніки» (вч.трудового навчання
Форманюк С.Г.);
Дорощук Петро - ІІІ місце у
розділі «Технічні науки» (керівник
вч.фізики Ланевич М.С.);
Рощук Даниїл - ІІІ місце у розділі
«Природничі науки» (керівник
вч.фізики Ланевич М.С.);

МІСЬКИЙ КОНКУРС-ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛДІНИЦЬКИХ,
ВИНАХІДНИЦЬКИХ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ РОЗРОБОК
Навчальний рік
2018-2019 н.р.

Результат
Дорощук П. - ІІІ місце у секції
«Юні техніки та дослідники
промисловості
та
сільського
господарства (керівник вч.фізики
Ланевич М.С.);

МІСЬКА ВИСТАВКА – КОНКУРС З ПОЧАТКОВОГО ТЕХНІЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Навчальний рік
2018-2019 н.р.

Результат
Завгородня Анастасія, Дудчик
Іван, Якобюк Артем - ІІІ місце у
номінації «Найпростіші судно
моделі» (керівник Панасюк Т.Є);

Мальчук Максим - ІІІ місце у
номінації
«Паперове
моделювання» (керівник Панасюк
Т.Є);
Андрієвський Богдан, Щавій
Станіслав - І місце у номінації
«Ігри, іграшки, атракціони з
використанням
електротехніки»
(керівник Панасюк Т.Є);
Дудчик Іван, Дудчик Денис - ІІ
місце
у
номінації
«Макети
будівель» (вч.трудового навчання
Форманюк С.Г.);
Шепітько Максим - І місце за
роботу
«Летючий
дракон»
(керівник Панасюк Т.Є)
МІСЬКА ВИСТАВКА-КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО- УЖИТКОВОГО
ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
«ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ!»
Навчальний рік
Результат
2018-2019 н.р.
Кравченко Юлія - І місце за роботу
«Весняний настрій» (керівник –
Янчук Л.В.);
Родіон Катерина - ІІ місце за
роботу «Українські вечорниці»
(керівник – Янчук Л.В.);

ОБЛАСНА ВИСТАВКА-КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО ТА
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА «ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ!»
Навчальний рік
Результат
2018-2019 н.р.
Кравченко Юлія - І місце за роботу
«Весняний настрій» (керівник –
Янчук Л.В.);

Обласний конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської
краєзнавчої акції учнівської молоді
«Українська революція:100 років надії і боротьби»
2018-2019
н.р.

Гарбар Дарина - І місце (вч.історії Косинець С.П.);

ПЕРЕМОГИ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ
2018-2019 Н.Р. – ТРАНІНА МАРГАРИТА - І місце у Всеукраїнському
конкурсі малюнку і твору серед школярів на тему: «Правосуддя» (керівник,
вчитель української мови та літератури Сімонова Н.О.)
ПЕРЕМОГИ ЗАКЛАДУ МІСЬКОГО РІВНЯ
ІІІ місце міської виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість – тобі,
Україно!»: з науково-технічної творчості (вч.Ланевич М.С., Форманюк С.Г.);
ІІІ місце у міському конкурсі агітбригад екологічного спрямування серед ЗЗСО
м.Луцька (керівники Ковтун А.М., Клімашевська О.О.).
72 учні ліцею активно, впродовж року, займалися також і у спортивних секціях
із загальної фізичної підготовки під керівництвом вчителів фізичної культури
Вознюк Т.М., Кійка В.М, Ковтун А.М.
За результатами 2018-2019 н.р. школярі мають вагомі спортивні досягнення
у міській Спартакіаді школярів, зокрема:
ІІ місце з настільного тенісу, ІІ місце з волейболу, І місце з баскетболу, І місце з
міні-футболу (юнаки 10-11 класів), ІІІ місце з міні-футболу (юнаки 8-9 класів),
VІІ місце у міському фестивалі «Нащадки козацької слави», VІІІ місце у
«Веселих стартах», ХІІІ місце у «Стартах надій». За результатами Спартакіади у
І групі ЗЗСО м.Луцька – заклад здобув загальне 4 місце. (вч.фізкультури Кійко
В.М., Вознюк Т.М., Ковтун А.М.).
У спортивному напрямку навчальний заклад шостий рік тісно співпрацює з
федерацією дзюдо Волині, під егідою якої учні 8, 9, 10 класів - А.Матвієнко,
В.Куць, О Момотюк, О.Рудь., Н.Чашук, Д.Грицюк, Д.Савчук та інші були
учасниками турнірів, відкритих першостей з дзюдо, чемпіонатів Волині,
України, міжнародних змагань з дзюдо, у яких неодноразово здобували призові
місця.
Тісною є співпраця із дитячо-юнацькою спортивною школою «Юний
динамівець» з важкої атлетики під керівництвом тренера-викладача В.Волкова,
яку відвідують наші учні – Сохацький П., Савонік М., Цьок Н., які здобули ряд
перемог у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з важкої
атлетики.

З 01.09.2016 року навчальний заклад співпрацює із Федерацією змішаних
єдиноборств ММА України при якій діє спортивний клуб «Воїн», учасниками
якого є учні 9-10 класів Пасич Ю., Пасич І., Михальчук Д., Поремчук І. та інші
які є призерами чемпіонатів України, Європи, міжнародних змагань з Козацького
двобою. Багато учнів школи займається і іншими видами спорту, зокрема:
легкою атлетикою, веслуванням на байдарках і каноє, тенісом, волейболом,
баскетболом тощо.
За результатами міського конкурсу «Учень року-2019» у 2018-2019 н.р.
відзначено 1 школяра: у номінації високі спортивні досягнення грамотою
управління освіти Луцької міської ради та грошовою винагородою нагороджено
ученицю 9-а класу Алєксєєнко Христину – кандидата у майстри спорту з
веслування на байдарках і каное, члена резерву юніорської Національної збірної
України з веслування на байдарках і каное, неодноразового призера чемпіонатів
України .
У школі належно забезпечується вшанування обдарованої учнівської молоді
та її наставників. Досягнення обдарованих учнів постійно висвітлюються на
сайті школи у рубриці «Наші досягнення» та у шкільній стінгазеті «Шкільна
перерва» у формі оперативних листівок-привітань.
За активну участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах старшокласники
нагороджені путівками:
- 4 учні 8-а класу – Чумаченко К., Чумаченко Я., Клименко К., Лівіцька О.
в літню школу «Ерудит», в якій навчаються і відпочивають здібні та обдаровані
діти на базі дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
«Ровесник»;
За підсумками навчального року хотів би відзначити роботу з
обдарованими учнями таких педагогів як Сімонової Н.О., Форманюка С.Г.,
Михальчука В.О., Шумської Н.В., Долонської Т.О., Ольхового С.А., Янчук
Л.В., Клімашевської О.О., Ланевича М.С., Косинець С.П., Кузьмича М.С.,
Полюховича В.М., Главічки Н.В., Сень Ю.А., Ковтун А.М.
Слід сказати, що за результативність роботи з обдарованими дітьми грамотою
управління освіти Луцької міської ради нагороджено вчителя фізики Ланевича
М.С. за підготовку учнів до конкурсу-захисту науково-дослідницьких,
винахідницьких і раціоналізаторських розробок науково-технічного напрямку;
грамотами управління світи науки та молоді ВОДА нагороджено вчителя
правознавства Михальчука В.О. за особистий внесок у розвиток науководослідницької роботи серед учнівської молоді – високий рівень підготовки учнів
до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

ВОМАН та високий рівень підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з
правознавства.

Виховна робота
Виховна робота школи у 2018-2019 н.р. традиційно проводилася відповідно до
програм «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів» та міської програми виховання дітей та молоді «Ми
господарі рідного міста» .
Пріоритетним напрямком нашого навчального закладу є військовопатріотичне та національно-патріотичне виховання. Учні школи постійно брали
участь у міських заходах даного напрямку:
І етап вишкільної ініціативи «Рекрут – 2019» (с. Гаразджа, організатор – Центр
національно-патріотичного виховання дітей та молоді);
Урочиста Академія «Ім’я як прапор» з нагоди 110-річниці з дня народження
Степана Бандери.
Квест «Знай наших», (організатор – Центр національно-патріотичного виховання
дітей та молоді);
Флешмоб «Пам’ятай про Крути» (організатор – Центр національнопатріотичного виховання дітей та молоді);
Усі вихователі провели відкриті виховні заходи, класні керівники відкриті
години класного керівника заплановані річним планом. Найкращі з них: «Свято
Миколая» (3 клас, класовод Каращук Т.Ю., вихователь Матьора О.Ф.); «День
Вчителя» (11-Б, вихователь Перцюк Г.М.); «Андріївські вечорниці» (11-А,
вихователь Бенещук Л.Р.); «Пам’яті Героїв Небесної Сотні» (10-Б, класний
керівник Ольховий С.А.); «Прощавай, початкова школо!» (класовод Фелісієнко
В.І., вихователь Миколайчук А.П.).

За 2018-2019 навчальний рік ліцей двічі проводив педагогічну практику для
слухачів ВІППО (категорія: вихователі ). 12 вересня 2018 року гостям були
показані елементи проведення самопідготовки з української мови – 8-а,
вихователь Шрай В.М.; спортивно-оздоровча година ) 2 клас, вихователь
Матьора І.Ю.). 20 листопада 2018 року вихователь ГПД Миколайчук А.П. 4 клас
презентувала слухачам ВІППО елементи самопідготовки із математики);
Клімашевська О.О. підготувала цікаву гру «Хто зверху?» з вихованцями 9-Б
класу; креативний майстер-клас із фелт-терапії провела з гостями соціальний
педагог Матвієць О.М.

Учні школи активно брали участь у міських акціях: «Миколай про тебе не
забуде», «Тепла іграшка надії» у благодійних акціях, ініційованих Волинським
філіалом Дитячого фонду України та Благодійною організацією «Товариство
Червоного Хреста».

Досягнення учнів ліцею у виховній роботі
за 2018-2019 навчальний рік:
Обласні конкурси:
Обласний мистецький конкурс «Молоді таланти Волині»:
ІІ місце в номінації «Спів», Бардюк Софія, 10-Б клас, керівник Марач О.М.;
ІІІ місце в номінації «Спів», Супрун Анна, 11-Б клас, керівник Марач О.М.;

Міські конкурси:
Міський конкурс «Патріоти Волині»:
І місце в номінації «Кращий письмовий твір», Шагута М.В.;
ІІ місце в номінації «Краща патріотична поезія», Горжій М, 8-А, керівник Шурма
Л.В.;
ІІІ місце в номінації «Авторська програма з пріоритетом патріотичного
виховання особистості», автор Шурма Л.В., Чуйко В.С. за підготовлену програму
з позашкільної освіти військово-патріотичного напрямку «Волинські патріоти».
Міська виставка-конкурс «Лялечки-ляльки»:

І місце у розділі «Традиційна українська лялька», Кравченко Юлія , робота
«Лялька-мотанка» , 7 клас, керівник Янчук Л.В.;
Міський етап Всеукраїнського конкурсу юних гумористів «Посміхнімось щиро
Вишні»:

ІІ місце, Бурковський Дмитро, керівник Клімашевська О.О.
Міський фестиваль-конкурс двійнят та близнят «Схожі на всіх і не схожі ні на
кого»

ІІ місце, Яна та Костянтин Чумаченко, керівники Клімашевська О.О.,
Ковтун А.М.;
Міський етап конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу»:

ІІІ місце в розділі «Образотворче мистецтво», Капітан А., 9-Б , керівник
Клімашевська О.О.
Міський конкурс літературно-музичних, вокально-хореографічних композицій,
малюнків, фотографій «Сонце України в наших руках»

ІІІ місце в номінації «Літературно-музична композиція», збірна учнів
ліцею, керівники Клімашевська О.О., Ковтун А.М., Перцюк Г.М.;
Міський конкурс вертепів «Різдво у Луцьку»:

ІІІ місце, учнівський колектив 8-А класу, керівники Клімашевська О.О.,
Ковтун А.М., Марач О.М.

Міський конкурс дитячого малюнка та фотографії «До Дня матері»

Диплом ІІІ ступеня у номінації «Фотографія» за роботу «Наша дружна
шкільна сім’я» 9-Б клас, Капітан Аліна, керівник Клімашевська О.О.
23 квітня в Палаці учнівської молоді відбулось засідання міського учнівського
парламенту, на якому представники шкіл обирали голову міського учнівського
парламенту на 2019-2020 навчальний рік. Перемогу здобув учень 10-В класу
нашого ліцею Надяб Ярослав.
Учні школи, як завжди, активно подорожують. У цьому навчальному році
діти відвідали:
с. Колодяжне «Музей-садиба Лесі Українки», музей під відкритим небом с.
Рокині –7, 8-А класи (класні керівники Матвієць О.М., Ковтун А.М.);
м. Яремче, с. Буковель – 8-А, 9-А ( класні керівники Ковтун А.М., Сімонова
Н.О.);
«Лісівничий молодіжний центр» - с. Воротнів – 7 клас (класний керівник
Матвієць О.М.)
Брали участь:
Обласний пісенний конкурс «Співай за мрію», оголошений телеканалом «Аверс»

Полюх Юлія, 10-Б клас;

Гарбар Дарина, 8-Б клас;

Гарбар Іванна, 6 клас;

Романюк Марія, 8-А клас;

Сачанюк Дарина, 1 клас.

У 2018/2019 н.р. в нашому навчальному закладі функціонувало 7 гуртків.
2 - спортивно-патріотичного напрямку: гурток «Стрілецький» (кер. Чуйко В.С.);
«Волинські патріоти»( керівник Чуйко В.С.);
4 – художньо-естетичного напрямку: «Духовий оркестр» (кер. Лук’янчук В.М.);
хор «Феміда» (кер. Марач О.М.); «Вокальний» (кер. Білевич Н.В.);
вокальна група «Жайвір» (кер. Марач О.М.).
1- декоративно-ужитковий – «Фантазія» (кер. Янковська Л.В.).
На базі школи працюють гуртки позашкільних установ: ПУМУ,
ЦНТО,ОЕЦНТО,спортивних шкіл. Серед учнів школи особливо популярні

заняття гуртка «Різьба по дереву» (керівник Киричик Ю.О., ПУМ), «Художнє
моделювання одягу» (керівник Музичка К.О., ПУМ). Практично всі учні школи
зайняті гуртковою діяльністю.
Правовиховна робота
За навчальний рік вирішували питання профілактики правопорушень,
злочинності, шкідливих звичок, пропусків навчальних занять без поважних
причин, порушень дисципліни, подолання бездоглядності та безпритульності
серед учнівської молоді, правової освіти учнів та їх батьків.
У жовтні 2018 року проведено педагогічну раду щодо роботи з учнями
девіантної поведінки, безпека життєдіяльності як важливої складової освітнього
процесу.
Проведені місячники з правовового виховання, а саме: профілактики шкідливих
звичок та пропаганди здорового способу життя у березні 2019 року, безпеки
життєдіяльності у квітні 2019 року, боротьби з тютюнопалінням у травні 2019
року, правової освіти у листопаді 2018 року.
Проведено 9 засідань рад профілактики ліцею та класів.
На внутрішкільному обліку правопорушень перебуває 4 учні (2 учні на початок
н.р.). Виданий наказ, яким призначено громадських наставників для даних учнів.
Всі громадські наставники склали плани роботи з учнями в/ш обліку і вели
облікові картки на них. Про роботу з учнями в/ш обліку на радах профілактики
ліцею заслухано письмові та усні звіти педагогів-наставників про індивідуальну
роботу з ними.
За 2018/2019 навчальний рік у притулку перебували 2 учні, а саме: за самовільне
залишення місця проживання і навчання Кулак Б. учень 7 класу, Хоміцька А-М.
учениця 5 класу.
На обліку у школі перебуває 3 неблагополучні сім’ї (3 сімей на початок н.р.), в
яких виховується 4 учні нашого ліцею (на початок н.р. 3). На обліку в службі у
справах дітей перебувають, як проблемні, 4 сім’ї в яких виховується 5 учнів
нашого ліцею.
За 2018/2019 н.р. учнями не було скоєно злочинів. На обліку у ювенальній
превенції Луцького відділу поліції перебуває один учень ліцею.
Батьківська правова просвіта класними керівниками, класоводами,
вихователями проведена в повному обсязі. На батьківських зборах включені
були у порядок денний питання правової освіти (4 за навчальний рік). У класах
сплановано просвіту на весь навчальний рік.
Безпека життєдіяльності.
Значну роботу провели вихователі, класні керівники та вчителі-предметники
щодо збереження життя і здоров᾽я учнів. Упродовж року питання безпеки

життєдіяльності перебувало на важливому місці. За 2018/2019 н.р. проведено два
Тижні знань з безпеки життєдіяльності (жовтень 2018 року, травень 2019 року), у
квітні 2019 року місячник безпеки життєдіяльності та тиждень з охорони праці.
Класними керівниками, класоводами, вихователями проведені бесіди,
інструктажі з безпечної поведінки в побуті, на вулиці, в лісі, на транспорті під
час екскурсій, подорожей, спортивних змагань, з вибуховими речовинами,
невідомими предметами тощо. Проведено день цивільного захисту з
тренуванням евакуації при виникненні пожежі, розлитті ртуті.
Екологічна робота. Взяли участь в конкурсі агітколективів екологічної
просвіти зайняли 3 місце, екологічного плакату - диплом, проектів «Енергія і
середовище» участь. Проведені акції: Чистий двір, чиста вулиця, чиста Україна
«День землі» 9-Б клас, Парад квітів біля ліцею 5-11 класи (створення квіткової
клумби), «День птахів» виготовлення і розвішування годівничок - початкова
ланка ліцею, «Посади своє дерево» 11 класи. Прибирання шкільної території.

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти
Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників
школи. Усі випускники 9-х та 11-х класів 2017/18 н.р. працевлаштовані:
із 56 випускників 9-х класів продовжили навчання: у денних школах 28 ( 23
в нашій школі), у вечірній –2, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 18, ПТНЗ –7, 1 — за
кордоном;
із 95 випускників 11-х класів: 85 –навчаються у вищих навчальних закладах ІІІІV р.а , вищі навчальні заклади І-ІІ р.а – 3, ПТНЗ -1, інші навчальні заклади- 1,
працюють – 5.

Робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу
Протягом року проводилася діагностика стану психічного та фізичного
здоров'я дітей на базі дитячої поліклініки із визначенням проби Руф’є.
Моніторинг за результатами проведення поглиблених медичних оглядів учнів
№ з/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Загальні параметри

2014

2015

2016

2017

2018

Всього учнів по школі
З них охоплені медичним оглядом
Основна група
Підготовча група
Спеціальна група
Звільнені

474
474
350
112
12

437
437
305
91
38

427
427
181
31
11

470
470
321
102
46
1

380
377
167
131
79

Аналіз медичних оглядів свідчить, що найбільш гострими проблемами серед
дітей є захворювання органів зору, опорно-рухового апарату, ендокринна
патологія та захворювання шлунково-кишкового тракту. Серед інфекційних
захворювань – ГРВІ. 10 учнів перехворіли на кір.
З моєї ініціативи в лютому було зроблено щеплення проти кору, паротиту,
краснухи 36 працівникам закладу. Щеплення не мають вікових обмежень,
прохання усім, хто не зробив їх проти кору, а також дифтерії і правця зробити в
літній період.
Систематично проводиться робота щодо формування основ здорового
способу життя, з пропаганди здорового способу життя, з профілактики
шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого та
професійного травматизму.
На виконання розпоряджень голови Волинської обласної державної адміністрації
від 18.04.2018 №226 “Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку
дітей у 2018 році”, Луцького міського голови від 07.05.2018 № 197 “Про
організацію в місті літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році”,
наказу управління освіти Луцької міської ради від 08.05.2018 № 296-од “Про
організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році” у
червні місяці працював пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням
дітей «Дитинство», у якому оздоровилося 100 дітей.
За сприяння Волинського відділення Дитячого фонду 1 дитина, позбавлена
батьківського піклування (Горжій Микола 8-А клас) оздоровлювалася в Італії
протягом 1,5 місяців.

Діяльність соціально-психологічної служби у 2018-2019 н.р.
У 2018-2019 н.р. забезпечено виконання Закону України «Про соціальну
роботу з дітьми та молоддю», Закону України «Про охорону дитинства». В
школі ведеться соціальний паспорт школи, створено банк даних дітей пільгових
категорій. Так у ліцеї навчалося 5 дітей-сиріт та 6 дітей позбавлених
батьківського піклування, на базі однієї родини створена прийомна сім’я.
Також у ліцеї навчалося
19 напівсиріт, 3 дітей-інвалідів, 55 учнів з
малозабезпечених сімей, 115 учнів з багатодітних сімей (73 родини), 124 дитини
з неповних сімей, 18 учнів, батьки яких мають посвідчення учасника АТО.Дані
діти перебували під постійним контролем дирекції ліцею та перебувають під
соціально-педагогічним супроводом.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені,
діти, батьки яких брали участь в ООС були залучені до святкування Дня Святого
Миколая, Новорічно-різдвяних свят. До дня Святого Миколая дітям-сиротам та
дітям позбавленим батьківського піклування видані продуктові набори (за кошти
спонсорів).
За сприяння фонду розвитку “Оберіг” для дітей пільгової категорії були
придбані спортивні костюми, кросівки, вишиванки, верхній весняно-осінній та
зимовий одяг., на суму 37100грн.
Організація харчування школярів.
Робота з даного напрямку включала організаційні заходи, що
здійснювалися протягом року через проведення нарад з працівниками харчоблоку
та медичної служби. Забезпечувався постійний контроль з боку адміністрації,
медичної служби, Ради закладу та батьківських комітетів за харчуванням учнів
та нормативністю організації їх харчування.
Слід зазначити, що сніданки, полуденки, обіди та вечері, організовані на
базі шкільної їдальні відповідають вимогам меню, режиму харчування згідно
затвердженого графіка. Асортимент готової та сирої продукції дозволяє
забезпечити фізіологічні потреби дітей шкільного віку. Вартість харчування на
одну дитину в день складала в І семестрі - 50 грн., у ІІ семестрі -55грн.
Постачальники продуктів харчування і продовольчої сировини визначалися
за результатами тендерних пропозицій через систему “Прозоро”. Їдальня закладу
матеріально-технічно забезпечена обладнанням, меблями, посудом в достатній
кількості. Дотримуються вимоги безпеки. В наявності є нормативно-технологічні
документи, ведуться журнали харчування.
75% учнів харчуються в їдальні ліцею, в тому числі учні, які знаходяться
на диспансерному обліку і потребують щоденного дієтичного харчування,
рекомендованого медичними працівниками відповідно до медичних діагнозів
учнів.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості
навчального закладу до управління його діяльністю;
співпраця з громадськими організаціями
Я, як директор ліцею, очолюю педагогічну раду, атестаційну комісію
ліцею. Беру активну участь у роботі Ради ліцею, сприяю активізації роботи
батьківських комітетів. Протягом 2018-2019 навчального року відвідував всі
засідання ради ліцею, представники ради ліцею залучалися до роботи
педагогічної ради ліцею, брали участь в атестації педагогічних працівників,
представники
батьківської
громадськості
є
активними
учасниками
загальношкільних свят, виховних заходів. За моєю участю проведено 45 заходів
(батьківські збори, загальні збори, урочисті заходи, засідання шкільних
предметних методичних об’єднань та об’єднання класних керівників, рад
профілактики школи та класів тощо), до участі в яких залучалися представники
колективу, батьківської громадськості, учнівського самоврядування.
На базі школи працюють гуртки позашкільних установ: ПУМУ, ЦНТТУМ,
ЕОЦНТО, спортивних шкіл.
Всі спортивні досягнення висвітлюються на сайті закладу.
Робота у мікрорайоні
Значна увага зверталася на дотримання санітарно-гігієнічних умов у
приміщеннях закладу та утримання території ліцею у належному стані (вивіз
сміття, прибирання прилеглих територій), створення належних умов для
відпочинку та занять спортом на спортивному майданчику.
Велика увага приділяється роботі з людьми похилого віку, з ветеранами
Великої Вітчизняної війни та учасниками ООС, які запрошуються на
загальношкільні свята.
Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази
навчального закладу.
Значна увага приділялась зміцненню матеріально-технічної бази. Так в
минулому році було проведено поточний ремонт приміщень на суму 240670 грн.:
- коридор 2 поверх навчального корпусу;
- хол 3 поверх навчального корпусу;
- підвальне приміщення навчального корпусу;
- ремонт системи холодної води.
- здійснено монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації — 229853
грн.
Придбано:
- обладнання та матеріальні цінності для Нової Української школи —
115567 грн.
- матеріали для поточного ремонту - 101823 грн.
- 200 комплектів постільної білизни — 72700грн.

- одяг для дітей (майки, футболки, спортивні костюми) — 225905 грн.
- взуття для дітей (кросівки) — 29325 грн.
- меблі (ліжка односпальні, ліжка двохярусні, табуретки, шафи, столи
учнівські, стільці учнівські — 240670грн.
- посуд — 19920 грн.
- мийних та чистящих засобів — 23977 грн.
- господарських товарів на потреби закладу — 15787 грн.
- компютерів та комплектуючих — 43298 грн.
Загальна сума: 1292982 грн.

