
Звіт директора ліцею про діяльність закладу
у 2020 – 2021 н.р.

Одне із головних завдань роботи ліцею - забезпечення високого рівна якості
освіти. Вона залежить від якості освітнього середовища, якості професійної
компетентності педагогів, якості організаційно-управлінської компетентності.

Отож, в минулому навчальному році зусилля педагогічного колективу були
спрямовані на виконання головного завдання: формування у школярів прагнення
до навчання, готовності своєю навчальною, а потім фаховою працею досягти
власного соціального успіху.

У 2020/2021 навчальному році в закладі навчалося 941 учні, об’єднаних у 32
класи:

школа І ступеня – 14 класів;
школа ІІ ступеня – 15 класів;
школа ІІІ ступеня – 4 класи.

Над реалізацією завдань ліцею працювало 77 педагогів. З них:
2 – категорія спеціаліст
8– спеціаліст ІІ категорії
7 – спеціаліст І категорії
21 – спеціаліст вищої категорії
19 - педагогів  мають звання «старший учитель»
19 – «учитель-методист»
1 – заслужений учитель України

Через карантин закінчення 2020/2021 навчального року було особливим.
Учні 4-их, 9-их класів були звільнені від ДПА, для учнів випускного (11-го класу)
було надане право вибору.

Упродовж 2020/2021 н.р. з випускниками 11-их класів проводилась системна
планова робота з питань підготовки до участі в ЗНО 2021. Усі випускники 11-их
класів (45) взяли участь у процедурі зовнішнього незалежного оцінювання. На
уроках проводилось повторення навчального матеріалу, розроблялись та
впроваджувались в навчальний процес різнорівневі тестові завдання для учнів,
були оформлені відповідні наочні матеріали (стенди) для інформаційної
підтримки абітурієнтів.

Методична робота.
У 2020/2021 навчальному році методична робота в ліцеї здійснювалася

відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», указів та розпоряджень Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, інших актів законодавства в галузі освіти та з метою
подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення
фахового рівня вчителів ліцею, їх готовності до інноваційної діяльності.



Робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою
«Діяльнісний підхід до організації освітнього процесу як необхідна умова
формування життєтворчої особистості» в інноваційному просторі НУШ
здійснювалася через науково-методичну діяльність, яка передбачала:

✔ вивчення нових освітніх технологій та їх апробацію в освітньому
процесі;

✔ узагальнення та поширення прогресивного педагогічного досвіду
вчителів закладу;

✔ втілення в життя програми «Творчий вчитель»;
✔ реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

На початку навчального року була створена методична рада, яка працювала
над реалізацією означених проблем. Члени методичної ради брали участь у
підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних, міських
методичних заходів.

Упродовж 2020-2021 н.р. була організована робота шести методичних комісій
вчителів: словесності, зарубіжної літератури та суспільних дисциплін (керівник
Виндюк М.Й.), іноземної філології (керівник Макарчук М.І.), природничо –
математичних дисциплін та інформаційних технологій (керівник Янчук С.Г.),
спортивно – оздоровчих та художньо-естетичних та технічних дисциплін
(керівник Лісь Є.К.), початкових класів та групи продовженого дня (керівник Чуль
В.М.), класних керівників (керівник Медведюк В.О.). Робота методичних
об’єднань була спрямована на удосконалення дидактичної і методичної підготовки
педагогів, фахової майстерності, упровадження раціональних методів і прийомів
навчання та виховання школярів. Проведені згідно планів засідання методичних
комісій. На запланованих засіданнях обговорювалися організаційні питання
(рекомендації МОНУ, рекомендації ММК щодо викладання і вивчення навчальних
предметів у 2020-21 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення
предметних декад, проведення контрольних зрізів), та науково-методичні
проблеми. За підсумками засідання розроблялися рекомендації, за виконанням
яких систематично здійснювався контроль. Протягом року проводилися методичні
оперативки з метою ознайомлення вчителів з нормативними документами,
передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури,
періодичних фахових видань.

Низка педагогічних працівників були залучені до участі у постійно діючому
психолого - педагогічному семінарі „Психологічні фактори діяльнісного підходу в
освіті ”, в рамках якого були проведені психологічний практикум «Навчання через
гру та діяльнісний підхід», семінар –тренінг «Як засвоїти знання в дії», тренінг
«Дидактична система діяльнісного методу».

З метою піднесення науково – теоретичного і методичного рівня
педагогічних працівників з питань сучасних освітніх технологій діяла Педагогічна
майстерня, слухачі якої працювали над реалізацією науково-методичного проекту
«Діяльнісний підхід на різних етапах продуктивного уроку». Діяльність фокусних



груп вчителів іноземної мови «Вчителі англійської мови –агенти змін » (кер.
Мартинюк І.О.), вчителів початкових класів «Створення сучасного освітнього
середовища» (кер. Липець О.М.), «Інтелект України»- стартовий майданчик для
змін» (кер. Лисюк О.М.) була спрямована на впровадження педагогічних
інновацій. З метою професійного становлення молодих вчителів організована
робота Школи молодого педагога (керівник Кісельова А.А.). Молоді вчителі
залучалися до участі в предметних семінарах, міських, обласних методичних
заходах.

Упродовж навчального року проведені засідання педагогічної ради за
темами: «Звіт –презентація власного досвіду педагогами, які атестуються»,
«Діяльнісні підходи до викладання як засіб забезпечення максимальної
самостійності школярів», «Стимулювання учнів до дослідження»; семінар
«Шляхи удосконалення сучасного уроку»; семінар-практикум «Подолання
викликів і проблем дітей і суспільства»; педагогічні консиліуми «Забезпечення
адаптації учнів до навчання у НУШ, базовій та старшій школах». У рамках
підготовки вчителів до дистанційного навчання проведені семінари -практикуми
«Школа цифрової компетентності», «Практики та підходи до дистанційного
навчання – рекомендації для вчителів», «Лайфхаки з дистанційного навчання:
Найкращий досвід учителів»

З метою підвищення кваліфікації педагоги школи залучалися до участі в
обласних, міських семінарах («Індивідуальний освітній маршрут (освітня
траєкторія) –інновація в системі підвищення кваліфікації», ««Мистецтво як засіб
розвитку дитини в контексті ідей НУШ»», «Поступ НУШ до базової освіти через
освітні інновації», «Впровадження нових форм, методів на уроках фізичної
культури у рамках Концепції Нової української школи», «Диференційований
підхід під час проведення уроків трудового навчання», «Наочні засоби навчання у
системі інноваційних підходів підвищення ефективності освітнього процесу»,
«Класне керівництво: працюємо онлайн», «Зміна педагогічних підходів у роботі
Нової Української Школи під час викладання предмету біології», «Основні засади
діяльності працівників психологічної служби в контексті сучасності»), онлайн
–курсах , інтернет-марафонах та вебінарах . Напрацьовані матеріали і
рекомендації пропагувалися і використовувалися у практичній діяльності.

Курсову перепідготовку при ВІППО пройшли такі вчителі: Чижук В.В.,
Лисюк О.М., Хвесь О.П., Марцелюк Н.І., Оксентюк В.І., Новосілецька Ю.П.,
Яблонська Н.В., Шава В.В., Скороход Т.О., Євсюк О.А., Чуль В.М. У звітний
період згідно з перспективним планом атестовано 16  педагогічних працівників.
За результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії» та звання «учитель -методист» Кубай Л.Г., Тишкун Т.О.;
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно
звання «старший учитель» Лисюк О.М., Остапюк А.В., Омельковець Н.І.;
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання
«старший учитель» Чижук В.В., Сачук Н.Д., Олексюк О.А., Панасюк О.О.;



присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Шершун І.О.;
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Шрам Г.В.;
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Дерев’янчук
Т.А. , Шаві В.В., Супрунюк К.В.; Марцелюк Н.І підтверджено кваліфікаційну
категорію «спеціаліст другої категорії» У ході атестації вивчено досвіду роботи
вчителів Кубай Л.Г., Тишкун Т.О., Лисюк О.М., Остапюк А.В., Омельковець Н.І.,
Чижук В.В., Сачук Н.Д., Олексюк О.А., Панасюк О.О.

Запорукою розвитку творчого потенціалу і самореалізації педагогів є їх
самоосвітня робота, що виражається у підготовці творчих робіт на щорічну
виставку передових педагогічних технологій «Творчі сходинки педагогів Волині”.
У цьому навчальному році було представлено на виставку 5 робіт: методична
розробка «Продуктивне навчання як необхідна умова практичної спрямованості
освітнього процесу» (Тишкун Т.О, Віннічук Л.К., Федорук І.С.), методичний
посібник «Абетка для всезнайки» (Яблонська Н.В., Чуль В.М.), методичні
рекомендації «Інтегроване навчання в початковій школі») (Липець С.В.),
методичні реколмендації «Діяльнісний підхід в інтеграції» (Остапюк А.В.),
методичні рекомендації «Сугестопедія як полісенсорний підхід до навчання
молодших школярів (Антонюк Л.О.).

Удосконалення форм, методів і прийомів роботи з педагогічними кадрами
сприяє зростанню творчої діяльності педагогів, розвитку в учнів інтересу до
навчання, самореалізації їх інтелектуального потенціалу.

За підсумками 2020-2021 н.р. грамотами управління освіти нагороджено
Склянчук А.В., Медведюк В.О., Коцюбчик О.М., Шаву В.В., Домнюк С.О. Іщук
Л.В., Ярош Т.Я.. За підсумками роботи Ковельської філії ВОМАН оголошено
подяку Ярош Т.Я., Іщук Л.В., Євсюк О.А., Янчук С.Г.

Разом з тим в організації методичної роботи є ще ряд недоліків. Зокрема,
частина педагогів школи не виявляє активності у використанні освітніх інтернет
порталів. Окремі вчителі недостатньо працюють з обдарованими учнями.
Завідуючі предметних кабінетів неефективно працюють над упровадженням ІКТ.

Результати успішності учнів ліцею за рік
Навчальний рік 2020-2021 навчального року закінчили 939 учнів, з них 95

першокласників, 195 учнів 2-3 класів, які не оцінювались. 105 учнів 4- класів,
якісний показник успішності становить 87%.

Аналіз успішності за 2020-2021 навчальний рік учнів початкової школи
здійснювався відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
Державного стандарту початкової освіти, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України № 87 від 21.02.2018, наказу Міністерства освіти і науки України
від 20.08.2018 № 927 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо
оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу», наказу Міністерства
освіти і науки України від 27.08.2019 №1154 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»,



наказу Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146 «Про
затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень
учнів третього і четвертого класів Нової української школи»

На кінець 2020/2021 н.р. учнів ліцею оцінено відповідно до критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому
та другому класах має формувальний характер, тому здійснювалося вербально
протягом навчального року, що передбачало активне залучення учнів до
самоконтролю і самооцінювання. Здійснення формувального оцінювання
вчителями 1-А класу (кл. к. Яблонська Н.В), 1-Б класу (кл. к. Чуль В.М,), 1-В
класу ( кл. к. Грабовець О.С.) відбувалося на основі спостереження за навчальним
поступом кожного учня. Крім того, наприкінці навчального року було здійснене
завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у першому класі, яке
проводилося з метою визначення результатів виконання освітніх завдань для
реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання.
Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання учителі Чуль
В.М., Грабовець О.С., Яблонська Н.В. обирали самостійно з урахуванням
особливостей учнів класу. Облік результатів завершального (підсумкового)
оцінювання фіксувався учителями у свідоцтві досягнень. За кожним з критеріїв,
визначених для окремих навчальних предметів, учнів було оцінено за
чотирирівневою системою: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес»,
«досягає результату з допомогою вчителя», «ще потребує уваги i допомоги».
Відсотковий показник такою успішності учнів не виводився. Здебільшого
переважають характеристики «має значні успіхи», «демонструє помітний
прогрес». Особливо гарних результаттів досягли учні, що працюють за програмою
НПП «Інтелект України». Батькам учнів, які з окремих предметів мають
характеристику «ще потребує уваги і допомоги» надано було методичні
рекомендації.

За результатами формувального оцінювання (яке здійснювалося шляхом
педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності
учнів, аналізу учнівських портфоліо, попередніх навчальних досягнень учнів,
результатів їхніх діагностичних робіт, через застосування прийомів отримання
зворотного зв'язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу
(«Світлофор», «Мікрофон», «Вихідних квиток» тощо) та підсумкового
тематичного оцінювання (яке здійснювалося вербально за результатами
виконання діагностичних робіт (усного опитування та письмових тестових
завдань, комбінованої роботи, практичної роботи тощо) учнів других класів
визначено, що учні 2-А класу (кл.к. Липець С.В.), 2-Б класу (кл.к. Курач Н.К.), 2-В
класу (кл.к. Хвесь О.П.) володіють переважно фактологічними знаннями, умінням
їх застосовувати в подібних ситуаціях, можуть відтворити основні ознаки понять,
зробити найпростіші узагальнення вивченого навчального матеріалу, розуміють
суть основних законів і закономірностей, розпізнають прояви природних явищ і



процесів, уміють розв'язувати найпростіші задачі, проте, недостатньо володіють
умінням застосовувати знання у частково змінених умовах, уміннями пошукового
і дослідницького характеру, особливо у плануванні експерименту й узагальненні
та інтерпретації одержаних результатів, здатністю до пошуку нестандартних
підходів у розв’язанні проблем, досвіду роботи з нформацією, поданою у таблицях
і на діаграмах.

Результати досягнень другокласників було зафіксовано у свідоцтвах
досягнень, де учителі надали розгорнуту інформацію про навчальний поступ
учнів у школі протягом навчального року з усіх предметів вивчення за
показниками, які відповідають визначеним типовою освітньою програмою
очікуваним результатам навчання, та надали рекомендації щодо подальшого
навчання. Оригінал свідоцтва досягнень видано батькам, а його завірена копія
зберігається в особовій справі учня в школі.

Аналіз успішності учнів третіх класів (3-А клас – кл.к. Ясашна Л.П., 3-Б
клас – кл.к. Остапюк А.В., 3-В клас – кл. к. Никитюк Г.В., 3-Г клас – кл. к.
Марцелюк Н.В.) було визначено на основі формувального та підсумкового
(тематичного, семестрового та річного) оцінювання.

Об’єктами формувального оцінювання є як процес навчання учнів,
зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат
їх навчальної діяльності на певному етапі навчання. Результати формувального
оцінювання відображалося в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що
характеризувало процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя В
оцінному судженні відображається прогрес учнів та поради щодо подолання
утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання
відповідно до програмових вимог.

Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у третіх класах
здійснювалося у І семестрі за рівневою шкалою, а його результати фіксувалися
словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С),
«достатній» (Д), «високий (В)» у класному журналі та свідоцтві досягнень з
кожного предмета за кількома критеріями. У ІІ семестрі відповідно до листа МОН
№1/9-174 від 30.03.2021р. оцінювання результатів успішності учнів третіх класі
здійснювалося на основі формувального та підсумкового оцінювання без
фіксування у класному журналі. Результати оцінювання зазначені лише у свідоцтві
досягнень на підставі результатів діагностувальних робіт з урахуванням їх
динаміки на користь учневі, а розділ «Характеристика наскрізних умінь»
заповнювався класними керівниками на основі спостережень за навчальною
діяльністю учнів упродовж семестру.

На підставі результатів опанування учнями матеріалу впродовж його
вивчення з урахуванням поточного формувального оцінювання, різних видів
навчальних, діагностичних письмових робіт та навчальної активності учителями
визначено рівні досягнення школярів, врахована динаміка особистих навчальних
досягнень учнів з предметів впродовж семестру, індивідуальні особливості учнів



складність змісту, тощо. При цьому проведення окремих тематичних атестацій
при здійсненні відповідного оцінювання не проводилося.

Усі учні 1-3 класів засвоїли навчальну програму та переведені до наступного
класу.

Об’єктивними чинниками, що вплинули на успішність школярів, є
підвищення мотиваційної основи учнів щодо навчання, тісна взаємодія батьків із
вчителями, своєчасне повідомлення вчителями батьків про рівень успішності
дітей через Свідоцтва досягнень та відповідна реакція батьків на навчання дітей.

Фактором же негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів
залишається недостатнє втілення окремими вчителями в освітній процес
самоосвіти, саморозвитку, практичного застосування новітніх форм та методів
продуктивної і творчої діяльності, педагогічних технологій та ІКТ.

У 4-х класах навчалось 105 учнів, якісний показник успішності складає 77,1
%. Високий рівень навчальних досягнень у 27 учнів (25,7%), достатній рівень у 54
учнів (51,4 %),  середній - у 24 учнів (22,9 %). Початкового рівня немає.

Ряд учнів закінчили навчальний рік з однією оцінкою середнього рівня, що
засвідчує про недостатньо дієвий підхід до корекції прогалин знань з математики
чи  української мови.

З метою підтримки учнів, розвитку їх природнього потенціалу учителям
початкової школи тримати на контролі рівень навченості кожного учня з
навчальних предметів, постійно інформувати батьків про результативність
навчальних  досягнень їх дітей у кожній галузі знань.

Клас

К-ть
учнів
на
 кінець
року

Високий
 рівень

Достатній
 рівень

Середній
  рівень

Початковий
  рівень

Якісний
 показник
(%)

1-А 31      
1-Б 31      
1-В 33      
       
Всього 95      
2-А 31      
2-Б 30      
2-В 29      
       
Всього 90      
%       
3-А 24      
3-Б 32      
3-В 29      
3-Г 20      
Всього 105      
             
4-А 24 5 9 10 - 58,3%



4-Б 31 6 21 4 - 87,1%
4-В 26 10 16 - - 100% 
4-Г 24 6 8 10  58,3%
    Всього 105 27 54 24  81,8% 
        %  25,7% 51,4% 22,9%  77,1%
  1-4 кл. 395      
   Всього
     4кл.  21,6%  57,7% 20,7%  - 79,3% 

У 5-11 класах навчалося 544 учні, якісний показник успішності становить
57%. З високим рівнем досягнень 80 учні (15 %), з достатнім - 221(41 %), з
середнім –232 (43 %), з початковим – 4(1%).

Учениці 9-Б класу Гуль Марія, 7-В класу Панасюк Інна навчалися за
індивідуальними навчальними планами.

У 2020-2021 навчальному році освітній процес у початковій школі ЛІЦЕЮ
№3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М.КОВЕЛЯ було спрямовано на інтерактивний,
соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно
мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Результати успішності за рік 2020-2021 навчального року учнів 5-11 класів
подано в таблиці:

Клас

К-ть
учнів
на
кінець
року

Високи
й
рівень

Достатні
й
рівень

Середні
й
рівень

Початковий
рівень

Якісний

показни
к (%)

5-А 30 10 16 4 0 87

5-Б 30 9 14 7 0 77

5-В 28 2 14 12 0 57

5-Г 24 0 9 15 0 38

Всього
5кл 112 21 53 38 0  

%  19 47 34 0 66

6-А 31 4 10 16 1 45

6-Б 32 6 13 13 0 59

6-В 32 8 14 10 0 69

Всього 6
кл 95 18 37 39 1  



%  19 39 41 1 58

7-А 25 1 1 21 2 8

7-Б 29 3 14 12 0 59

7-В 30 6 11 13 0 57

Всього 7
кл 84 10 26 46 2  

%  12 31 55 3 43

8-А 23 0 3 19 1 13

8-Б 30 6 10 14 0 53

8-В 31 2 8 21 0 32

Всього
8кл 84 8 21 54 1  

%  10 25 64 1 35

Всього5-
8кл. 375      

9-А 31 6 19 6 0 81

9-Б 34 3 10 21 0 38

Всього
9кл 65 9 29 27 0  

%  14 45 42 0 58

5-9кл 440 66 166 204 0 53

10-А 29 7 11 11 0 62

10-Б 29 4 19 6 0 79

Всього
10кл 58 11 30 17 0  

%  19 52 29 0 71

11-А 20 5 11 4 0 80

11-Б 26 5 14 7 0 73

Всього 46 10 25 11 0  77



%  21 55 24 0  

всього
5-11кл. 544 87 221 232 4  

%  16 41 43 1 57

Всього: 918      

Якісний показник успішності учнів 5-А класу 87%. 10 учнів з високим
рівнем, 16 учнів з високим та достатнім, 4 учні з середнім рівнем навчальних
досягнень. Оцінку середнього рівня лише з математики мають Андрощук В.,
Єфимчук М., Ляшук А., Смідюк М. Всі решту предметів якісний показник
успішності становить 100%.

Високий якісний показник у навчанні в учнів 5-Б класу (77%). 9 учнів
закінчили на «відмінно», 14 з високим і достатнім рівнем, 7 учнів – з середнім
рівнем. Якісний показник успішності з усіх предметів становить 100%, окрім
математики, англійської мови та української мови. Лише 4 оцінки середнього
рівня з української мови та англійської мови. По одній оцінці достатнього в учнів
Домарецької О. та Панасюк А. з математики (вч. Дерев’янчук Т.А.).

Якісний показник успішності учнів 5-В класу 57%. 2 учні з високим рівнем,
14 з високим та достатнім, 12 учнів мають середній рівень навчальних досягнень.
Якісний показник успішності становить 100% з української літератури,
зарубіжної літератури, англійської мови, історії України, природознавства,
музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, інформатики, основ здоров’я,
фізичної культури. По одній оцінці середнього рівня з математики в учнів
Абрамчук К., Васковець Н., Кравчик І., Міщук О., Стернійчук А., Сухарської А.
(вч. Воробей А.О.).

Якісний показник успішності учнів 5-Г класу 38%. 9 учнів з високим та
достатнім, 15 учнів мають середній рівень навчальних досягнень. Низький
показник знань з математики (вч. Воробей А.О.), становить 42%. З однією
оцінкою достатнього рівня закінчили: Марцелюк С., Оніжук С., Петрович В.
(математика, вч. Воробей А.О.).Середнього рівня: Давидюк І., Дурдієв М., Рубець
І. з математики (вч. Воробей А.О.).

Якісний показник успішності учнів 6-А класу 45% (минулий н.р.84%). 4
учні з високим рівнем, 10 - з високим та достатнім, 16 - з середнім рівнем
навчальних досягнень. З зарубіжної літератури, української літератури,
інформатики, основ здоров’я, музичного мистецтва, трудового навчання якісний
показник успішності становить 100%. З математики 50% успішності середнього
рівня. Вчителю математики Макарук Л.Й. необхідно постійно забезпечувати
індивідуальну роботу з учнями, використовувати в навчальній діяльності
ефективні методи та засоби навчання.



Високий якісний показник у навчанні в учнів 6-Б класу (59%, на 32%
нижчий за минулий н.р.). 6 учнів закінчили на «відмінно», 13 з високим і
достатнім рівнем, 13– з середнім рівнем. Якісний показник успішності становить
100% з української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії
України, природознавства, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва,
інформатики, основ здоров’я, фізичної культури. З однією оцінкою середнього
рівня закінчили: Бохін М., Ковганич М., Настенко В. (математика, вч. Макарук
Л.Й.).Достатнього рівня учениця Швирьова В. з математики (вч. Макарук Л.Й.).

Якісний показник успішності учнів 6-В класу 69% ( на 22% менше за
минулий н.р.). 8 учнів з високим рівнем, 14 - з високим та достатнім, 10 - має
середній рівень навчальних досягнень. Якісний показник успішності з усіх
предметів становить майже 100%, окрім математики, історії України, трудового
навчання.

Якісний показник успішності учнів 7-А класу становить 8% (минулий н.р.
50%). 1 учень з високим рівнем навчання, 1- з високим та достатнім, 21 – з
середнім рівнем, 2 - з початковим рівнем (Решетовська А., Ковальчук К.)
навчальних досягнень. Низький рівень знань з алгебри та геометрії (вч. Воробей
А.О.), фізики (вч. Янчук С.Г.), біології (вч. Демчук О.П.), географії (вч. Демчук
Л.Л.), історії України (вч. Віннічук Л.К.).

Якісний показник рівня навченості учнів 7-Б класу що становить 59% (89%
минулий навчальний рік). 3 учні закінчили навчальний семестр з високим, 14 – з
достатнім, 12 – з середнім рівнем знань. Високі показники знань з англійської
мови, зарубіжної літератури, всесвітньої історії, географії, хімії, основ здоров’я,
інформатики, музичного та образотворчого мистецтв, фізичної культури,
трудового навчання. З однією оцінкою середнього рівня закінчили Перебойчук А.
та Мелюх А. (біологія, вч. Демчук О.П.),Степанюк М. (алгебра, вч. Дерев’янчук
Т.А.).

У 7-В класі якісний показник знань становить 57% (у минулому році 87%).
17 учнів закінчили навчальний семестр з високим та достатнім рівнем досягнень,
13 – з оцінками середнього рівня. Високі показники знань з зарубіжної
літератури, історії України, інформатики, основ здоров’я, музичного мистецтва,
фізичної культури.

Якісний показник знань учнів 8-А класу становить13% ( на 11% менше
минулого н.р). 3 – високий та достатній, 19 – середній рівень, 1 учень –
початковий рівень. Низькі показники знань з зарубіжної літератури (вч.
Омельковець Н.І.), англійської мови, історії України (вч. Віннічук Л.К.), алгебри та
геометрії (вч. Воробей А.А.), фізики (вч. Янчук С.Г.), хімії (вч. Бляшук Т.М.)
(нижче 50%). Вчителям необхідно посилити практичну спрямованість
викладання предметів, забезпечити індивідуально-диференційований підхід.

Показник рівня знань учнів 8-Б класу становить 53% ( 73% у минулому
н.р.). 6 учнів закінчили на високий рівень, 10 – високий та достатній та 14 -
середній. Високі показники знань з англійської мови, зарубіжної літератури,



всесвітньої історії, географії, основ здоров’я, інформатики, музичного та
образотворчого мистецтв, фізичної культури, трудового навчання.

Якісний показник знань учнів 8-В класу становить32% ( на 15% менше
минулого н.р). 2 учні закінчили з високим рівнем, 8 - з високим та достатнім, 21 -
з середнім рівнем навчальних досягнень. Низькі показники знань з історії України
(вч. Віннічук Л.К.), алгебри та геометрії (вч. Воробей А.О.), фізики (вч. Янчук
С.Г.), хімії (вч. Бляшук Т.М.), біологія (вч. Чабан Н.С.) (нижче 50%).

Якісний показник знань учнів 9-А класу становить 81% (76% минулий н.р.).
6 учнів закінчили семестр з оцінками високого, 19 – високого та достатнього
рівнів, 6 – з середнім рівнем знань. 6 учнів закінчили на свідоцтво про базову
середню освіту з відзнакою. Успішні знання школярів з основ здоров’я,
правознавства, зарубіжної літератури, англійської мови, інформатики, української
мови та літератури, фізики, географії, музичного мистецтва, трудового навчання,
інформатики, історії.

Якісний показник знань учнів 9-Б класу становить 38% (на 2% більший
минулого н.р.). 3 учні закінчили з високим рівнем, 10 - з високим та достатнім, 21
- з середнім рівнем навчальних досягнень. 3 –учні на свідоцтво про базову
середню освіту з відзнакою.

Рівень успішності учнів 10-А класу становить 62%, учнів 10-Б класу -79%.
У 10-А на «відмінно» навчається 7 учнів. 11 школярів мають бали високого та
достатнього рівнів, 11 учнів – з середнім рівнем навчальних досягнень. Високі
результати успішності з української літератури, зарубіжної літератури,історії,
громадянської освіти, географії, фізики, інформатики.

У 10-Б на 4 учні на «відмінно», 19 школярів мають бали високого та
достатнього рівнів, 6 учнів – з середнім рівнем навчальних досягнень. Високі
показники знань майже з усіх предметів (100%).

Якісний показник знань учнів 11-А класу становить 80%, 11-Б – 73%.
В 11-х класах 10 учнів закінчили навчальний рік на високий рівень,25 – високий і
достатній, 11 – середній рівень.

Найнижчий  якісний показник  знань учнів 5-Г,6-А, 7-А, 8-А, 8-В класів.

Виховна робота
Протягом 2020/2021 навчального року виховна робота в школі проводилась

за програмами «Шлях до успіху»(5-11класи) та «Я –особистість» (1-4 класи).
Основні напрямки, за якими здійснювалась робота: громадянське,
родинно-сімейне, військово-патріотичне, художньо-естетичне, моральне,
екологічне, превентивне виховання, формування здорового способу життя,
сприяння творчому розвитку особистості. Виховна робота в школі спрямована на
формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією.
Основна мета якої - виховувати у школярів активну життєву позицію. З цією
метою використовувались різноманітні форми виховної роботи: колективні



творчі справи, години спілкування, інформаційні хвилини, бесіди, свята, зустрічі,
екскурсії, конкурси, акції, виставки, місячники.

Ефективно реалізовувались учнівські виховні проєкти:
Проєкт «Майбутнє починається з тебе» (проведені просвітницько –

профілактичні заходи за програмою «Майбутнє починається з тебе»), «Шлях до
успіху» (самопрезентація 5-6 класів «Мої ідеали» (8-9кл.), «У колі шкільної
родини» (5-11кл.), традиційний конкурс «Клас року».

У рамках проєкту «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» учні школи взяли
участь у заходах до Дня миру, проведено шкільний флешмоб «Голуб миру», до
дня пам’яті жертв Голодомору проведено виховні години «На колінах стою перед
вами – сповідаю жалобу свою», взяли участь у міській акції «Запали свічку»,
проведено цикл виховних годин до дня вшанування Героїв Небесної Сотні та
учасників бойових дій на території інших держав, проведено майстер-клас по
виготовленню арт-листівок для українських воїнів, уроки-пам’яті, виховні
історичні години «Вони боролися за нашу незалежність», «Не згасити пам’яті
вогонь» (до Дня Перемоги).

Проєкт «Веселковий дивоспів» - майстерня дитячих талантів. У міському
конкурсі естрадної пісні «Срібні дзвіночки» вихованки ліцею Логвінова Анна
–Марія, Ткачук Злата, Демчук Дарина посіли ІІ місця. Тріо «Зоринка», хор
«Гармонія» – постійні учасники міських семінарів, творчих звітів, книжкових
презентацій у центральній районній бібліотеці. Творчі колективи школи стали
неодноразовими учасниками міських заходів.

Проєкти «Ми громадяни Країни сонячних зайчиків», «Весела перерва»
спрямовані на організацію змістовного дозвілля молодших школярів, їх участь у
житті школи. У рамках даних проектів проводились такі заходи: «Посвята в
громадяни Країни сонячних зайчиків», свято Букваря, тематичні ранки,
танцювальні перерви «Just Dance», руханки від медіаторів шкільної служби
«Hands for help», танцювальні флешмоби «Не сумуй, а потанцюй!».

Під час проєкту «Ми діти твої, Україно!» проведено уроки-пам’яті
«Революція Гідності охрещена кров’ю», інформаційні експрес-хвилинки «Герої
нашого часу», проведено конкурс дитячого малюнка «З Україною в серці» до Дня
Гідності і Свободи, до Дня захисника Вітчизни та Дня Збройних сил України учні
6-7 класів взяли участь у шкільному квесті «Козацькому роду – нема переводу»,
учні ліцею відвідали експозиції міського історичного музею, проведено
майстер-клас до Дня Захисника Вітчизни. До дня пам’яті героїв Крут був
змонтований відео-ролик «Ми пам’ятаємо...». До Дня Соборності був створений
Ланцюг Єдності онлайн, до Дня вишиванки учнями школи був проведений
тематичний  флешмоб.

У рамках проєкту «Моя сім’я» проведена низка виховних заходів до Дня
матері та до Дня сім’ї, батьки разом з учнями долучилися до сімейного челенджу
«Карта мрій моєї сім’ї».



У рамках проєкту «Новий рік- добрим вчинкам новий лік» проведено
цикл заходів до Дня св. Миколая, шкільні новорічні свята. Цьогоріч наймолодші
учні ліцею долучилися до масштабної екологічної акції «Нагодуймо птахів
взимку». У відкритому дистанційному конкурсі-виставці новорічно-різдвяних
композицій «Ялинка- New Style-2021» учні ліцею здобули ІІІ місце – Романюк
Артем, ІІ місце Мельничук Анна, Степанюк Марія.

У ході проєкту «Лесина світлиця» до 150-річчя від дня народження Лесі
Українки проведено літературно-мистецьке свято «Слова могутні, сильні і
яскраві» виховні години, відео-лекторії «Стежками Лесиного краю», тематичні
презентації «Миті яскравого життя. Леся Українка», відеочелендж «Поетичний
калейдоскоп», арт-галерея «Вона мені знайома з дитинства», драматичний
челендж «Перлини драматичної творчості». Взяли участь у міжнародному
онлайн-форумі «Нас об’єднало Лесине ім’я»

У рамках проєкту «Заради здорових і радісних школярів» проводились
різноманітні спортивні конкурси, вікторини, тренінги, уроки з елементами
казкотерапії, лекції, змагання, естафети, практичні заняття з надання першої
медичної допомоги .

До Дня безпечного інтернету в ліцеї було проведено цикл тематичних
заходів під гаслом «Захисти себе! Поважай інших!» : веб-квест «Безпечний
інтернет», інтерактивний урок «День безпечного Інтернету 2021», гра-квест «Тест
Білборда або кохання в Інтернеті», уроки для молодших школярів «Моя суперсила
– безпека в інтернеті», :«#Не ведусь: ми - герої».

У ході проєкту «Болить Чорнобилем душа» проведений кінолекторій для
учнів 5-10-х класів «Чорнобиль наша печаль і скорбота», випущений
інформаційний вісник для учнів початкових класів «Ми це повинні пам’ятати».

У рамках проекту «Милосердним бути легко» проведені акції: «Поруч з
тобою живе людина похилого віку», «Голуб миру», «Подаруй хвилину насолоди в
зону АТО». Учні школи виготовили листівки, підготували подарунками, які були
передані через волонтерів громадської організації «Храм Надії» воїнам до Дня
українського козацтва, Дня Збройних Сил України. Школярі долучилися до
загальношкільної акції по збору гуманітарного конвою (продукти харчування,
засоби гігієни). Цьогоріч ліцей взяв участь у VІ Всеукраїнській акції «Happy May
для Мурчика» за короткий термін зібрали масштабну допомогу для чотирилапих
друзів.

Внутрішкільною гуртковою роботою охоплено 189 учнів 1-11-х класів.
Керівники гуртків на заняттях забезпечували розвиток пізнавальних інтересів,
творчих умінь і навичок, фізичних якостей, формували бажання працювати над
власним самовдосконаленням, саморозвитком.

Учасники гуртків вокального співу «Гармонія», «Однокласниці»,
«Мальви», сольного співу (керівник Ж.М.Будкова), вокального співу «Дзвіночки»,
«Промінці» (керівник Олексюк О.А.) брали участь у загальношкільних та міських
заходах.



Учні гуртка «Фантазія» (керівник Іщук Л.В.) приймали участь у конкурсах і
виставках:

✔ у міській виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської
молоді «Наш пошук і творчість –тобі, Україно!» (Андросюк
А.,Сергійчук С., Панасюк Б., Чабан О., Бедрик О.,Салівончик Ю.,
ВерзійВ., Дудік А.);

✔ Всеукраїнський конкурс «Стоп COVID-19» (Марцелюк С., Кошарук І.,
Козакевич Т.,Абрамчук К.,, Тупиця М., Краснов Р.,Бохин М., Панасюк
І.);

✔ Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків «Збережімо грунти рідної
України» (Мушка У., Парадуха О.,Лісовецька К., Хилюк Я.,Хоменко
В.);

✔ Міський конкурс малюнків присвячених 150-річчю з дня народження
Лесі Українки (Марчук М. ІІ місце).

Плідно працював гурток «Літературне краєзнавство» (керівник Липовська
Л.А.) У міській виставці конкурсі «Знай і люби свій край» Савенюк Анна та
Голодова Софія здобули І місце. У міському заочному фотоконкурсі «Ковель
очима дітей» перемогу здобули: Титомир Володимир, Романюк Артем, Наумлюк
Ірина, Мельничук Анна, Степанюк Марія. Наукова робота «Капелани духовний
щит України» Романюка Артема зайняла ІІ місце у міському конкурсі - експедиції
«Моя Батьківщина - Україна» напрям «З попелу забуття».

Ефективно працювала з гуртківцями Артемук І.М. гурток «Юні туристи
краєзнавці». Її вихованці оволоділи навичками спортивного орієнтування,
спортивного та пішохідного туризму, поповнили знання з краєзнавства та
географії рідного краю, взяли участь у двох видах міських змагань. На першості
міста з техніки пішохідного туризму команда ліцею стала переможцем (І місце) та
срібним призером туристсько-краєзнавчого зльоту серед юнаків та дівчат
Ковельської ТГ. За даний період Кінаш В. виконав ІІІ дорослий розряд, Панасюк
І., Дереко А. , Шумік А., Шворак Х.- виконали І юнацький розряд. Наукова робота
гуртківців « Ковельчанин якого знала вся країна (Володимир Киян)» (у напрямку
«З попелу забуття» в конкурсі – експедиції «Моя Батьквщина Україна» відзначена
І місцем у І (міському)турі. Та призером обласного етапу конкурсу.

Гурток «Джура» (керівник Шава В.В.) взяв участь в обласному онлайн -
конкурсі «Ватр» серед роїв середньої вікової групи «Героям Слава!» (ІІІ місце). В
обласному онлайн - конкурсі «Впоряд» серед роїв середньої «Синій птах» та
старшої вікової групи «Вільний птах».

Гурток театру ляльок «Рукавичка» (керівник Антонюк Л.О.) навчилися
володіти елементарними рухами ляльки, вміють створити певний сценічний образ,
навчилися бачити і розуміти світ театру.

Протягом навчального року практичний психолог та соціальний педагог
виконують науково-практичну роботу, тобто: соціально-психологічні



вимірювання, консультаційну, корекційно-профілактичну, діагностичну та
просвітницьку.

Соціальним педагогом Коцюбчик О.М. була проведена діагностична робота:
соціальна паспортизація школи, діагностика сформованості міжособистісних
відносин у класних колективах, дослідження адаптації п’ятикласників, загальний
моніторинг учнів 5-11класів,батьків та вчителів «Безпечність та комфорт
освітнього середовища». Цикл заходів щодо створення безпечного онлайн
простору: виховні години для учнів 9-их класів – «Інтимне селфі в інтернеті –
жарт чи небезпечний ризик»; урок-квест для учнів 8-их класів – «Як розпізнати
небезпеку в Інтернеті»;урок-квест для учнів 10-их класів – «Тест Білборда та
кохання в Інтернеті»; виховна година для 7 класу «Я знаю як спілкуватись в
Інтернеті – не ведусь»; заняття з елементами тренінгу «Моя суперсила безпека в
Інтернеті» 1-2 класи, «#Не_ведусь: ми – герої безпеки в Інтернеті» 3-4 класи.
Профілактика конфліктів, булінгу та насилля в учнівському середовищі: година
спілкування «Закони нашого класу» (3 клас); заняття з елементами тренінгу
«Щаслива сім’я – сім’я без насильства», «Базові навички вирішення
міжособистісних конфліктів» - 10-ті класи, «Спілкуємось без образ» 2 кл.,
«Конфлікт – загроза чи можливість» 6 кл.; година спілкування «Як спілкуватися
не ображаючи?» - 7-8 класи. Превентивні заходи щодо профілактики поширення
ВІЛ/СНІДу: гра-квест для учнів 9-10 класів «СНІД – чума ХХІ століття».
Супровід адаптації: години спілкування «ми п’ятикласники » (5 класи).

Практичним психологом Старушик Р.С. вивчався процес адаптації
першокласників до шкільного навчання, проводились консультації батьків,
вчителів щодо психологічної готовності дітей до навчання, заняття з
першокласниками « Я- особистість, я- в колективі, я та дорослі». Діагностика та
анкетування п’ятикласників, тренінгове заняття «Я- п’ятикласник», первинна
діагностика та виявлення дітей «групи ризику» за м-кою М.Рожкова (6-7 класи).
Велась профілактична робота серед учнівської молоді щодо профілактики проявів
булінгу (3,4,8 класи) . Години апсихолога : «СТОП-Булінг», «Скажи - “НІ!”
булінгу», «Де живуть страхи?» «Наш світ емоцій», «Вчимося керувати собою»,
«Спілкуємося без конфліктів(1-і – 4-і кл)», « Я- унікальна і неповторна
особистість» , «Як позбутися агресивності у спілкуванні», (6 – 8 кл), тренінгове
заняття з елементами арт-терапії : “ Що таке емоційний інтелект та для чого це
потрібно?» 10 кл.; арттерапевтичні заняття : « Чарівні перетворення» ( 5-і кл), «Як
подолати негативні емоції та почуття, які заважають в житті людини» ( 6-і кл), «
Від емоцій – до дій» ( 7-і кл) . Виступ на батьківських зборах : « Особливості
розвитку підлітка та взаємодія з ним» ( 6-В кл .)

Протягом року велася співпраця з ЦСССДМ (Центром соціальних служб у
справах сім’ї, дітей та молоді), службою у справах дітей, ювенальною превенцією,
мережею правового розвитку щодо профілактики та негативних проявів у
поведінці школярів, проведення превентивних заходів з попередження булінгу в
учнівському середовищі, виховання правової  культури ліцеїстів.



Виховна робота упродовж навчального року набула системного характеру і
особистісно-орієнтованої спрямованості. Помітні позитивні результати в
дотриманні школярами Правил для учнів та Правил внутрішкільного розпорядку,
їх активності у позаурочний час та в громадських справах, виріс відсоток
формування позитивної мотивації до здорового способу життя. Забезпечений
індивідуальний соціально-психологічний супровід пасивних, відторгнутих дітей.
У школі створена дієва систему профілактичної роботи з попередження
правопорушень серед неповнолітніх. Завдяки участі в органах учнівського
самоуправління, у Школі лідерів, Школі подолання конфліктів, волонтерських
заходах, акціях, проектах, сформована в більшості школярів стійка громадянська
позиція. Однак, спостереження за роботою класних керівників, анкетування
батьків, учнів свідчить про те, що лише окремі класні колективи впроваджують
інноваційні підходи до формування життєтворчої особистості школяра.

Робота бібліотеки
Бібліотека є індикатором освіти, яка покликана сприяти навчанню та

вихованню підростаючого покоління засобами книги. Тому у 2020 - 2021
навчальному році бібліотека ліцею №3 імені Лесі Українки була центром пізнання
й виконувала інформаційну, освітню та культурно-просвітницьку функції. Робота
бібліотеки спрямовувалась на дотримання чинного законодавства про освіту й
була підпорядкована основним напрямкам Положення про бібліотеку
загальноосвітнього навчального закладу.
Основні показники роботи

Загальний
книжковий фонд
( з них )

Художня
література

Підручники Аудіо-відео
матеріали

36101 18825 17271 5

Надходження

464 1151 -
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Вчите
лі
інші

873 - 89 93 97 111 89 78 80 67 58 40 71

Кількість відвідувань - 7675
Книговидача -           8452



З них:
● суспільно-гуманітарні видання - 374
● природничі видання                - 487
● технічна література - 92
● з мистецтва та спорту - 88
● мовознавство та літературознавство - 195
● художня література - 3104
● твори для молодших школярів (1-4 кл.) – 4112

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ №3  у 2020-2921 н.р.

Класи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%
забезпечення
по класах

100 100 100 74 83 84 77 92 100 100 89

Загальний %
забезпечення 87%

✔ 4 клас – збільшився контингент учнів і не надійшли на 100% підручники з
англ. мови, музичного мистецтва, трудового навчання.

✔ 5 клас – не отримали підручники із зарубіжної літератури, англійської мови
(погл. вивч.), музичного та образотворчого мистецтва.

✔ 6 клас – збільшився контингент учнів.
✔ 7 клас – не надійшли на 100% підручники з англ. мови, польської мови,

основ здоров’я,  образотворчого та музичного мистецтва.
✔ 8 клас – не вистачало підручників із зарубіжної літератури.
✔ 11 клас – не доотримали згідно замовлення підручників із всесвітньої

історії.

Організація роботи з бібліотечним фондом
У 2020-2021 навчальному році проведено аналіз наявних бібліотечних

фондів, вівся чіткий облік та обробка нових надходжень, систематично вилучалась
з фонду застаріла за змістом та зношена література (складені відповідні акти),
проводилась рівноцінна заміна загублених книг читачами.

Здійснювались заходи по збереженню підручників та художньої літератури,
проводились рейди - перевірки стану збереження навчальної книги (у
вересні-жовтні, квітні-травні), які показали, що найкраще збережені підручники в
таких класах:1-А (Яблонська Н.В.), 2-Б (Курач Н.К.), 2-В (Хвесь О.П.), 5-А
(Мартинюк І.О.), 6-Б (Шрам Г.В.), 6-В (Дерев’янчук Т.А.), 10-Б (Бляшук Т.М.),
10-А (Чабан Н.С.). Діяв гурток «Книжкові лікарі». Щомісячно проводились
санітарні дні (остання п’ятниця місяця).



Інформаційна та довідково-бібліографічна робота
Працівники бібліотеки ліцею систематично здійснювали інформаційну

підтримку навчальної та освітньої діяльності, прививали користувачам бібліотеки
навички інформаційної культури. Всебічне інформування читачів здійснювалось у
форматі інсталяцій, книжкових виставок літератури та періодичних видань,
списків літератури, бібліографічних довідок, методично-бібліографічних
матеріалів.

В інформаційній роботі бібліотека використовувались масові, групові та
індивідуальні форми роботи, а саме: літературні посиденьки «Книжкове царство-
мудре господарство» (3-Б, 3-В), «Книжкове розмаїття бібліотек світу» (2-В),
бесіда-діалог «Хто володіє інформацією, той володіє світом» (ГПД), «Забуті
книги на полицях» (1-4 кл), експрес – інформація «Диво – ім’я якому книга» (6-Б).

Важлива ланка інформаційної діяльності бібліотеки – це робота з батьками. З
цією метою у бібліотеці оформлена книжкова виставка «Батьківський всеобуч».
Проводились «Дні відкритих дверей» та «Вересневі зустрічі в бібліотеці» на яких
батьки могли отримати поради та рекомендації про організацію домашнього
читання.

Значна увага приділялась довідково-бібліографічній роботі. Проведено ряд
бібліографічних оглядів, а саме «Книги-рекордсмени бібліотеки» (3 класи),
«Колосок»- журнал для всіх і кожного» (2-А,2-Б-кл), «Нові книги на полицях». У
книгозбірні протягом року були облаштовані естетичні виставки та інсталяції
літератури до пам’ятних дат, серед яких :

- «Заповіді мудрого виховання»
- « НУШ - нові виклики, нові можливості»
- «COVID – 19 – не піддавайся паніці!»
- « Природи світ, як музика чарівний»
- «Магія рідного слова»;
- «Україна – соборна держава»
- «Обрії Лесиного слова»
- «Сила і велич Тараса Шевченка»
- « Читай і будь успішним!»
- «Волинь – перлина у намисті України»
- «Обличчя української історії»
- «Життя не вічне – вічні цінності людські»
- «Чорнобиль - чорний спомин, вічний біль»
- «Світ, мов мереживо казкове»
- « Вишиванка – візитівка України»

Наочна пропаганда книги. Соціокультурна робота.



У 2020-2021 н.р. вагоме місце займала наочна пропаганда книги та масова
робота.. Усі заходи в бібліотеці проходили під гаслом: «Кожна дитина –
особистість!»

Минулий навчальний рік був насичений такими подіями у житті книгозбірні
ліцею:

✔ рекламні перерви « Книжкові новинки» (1-4 кл);
✔ посвята в читачі другокласників «Ключ від бібліотеки»;
✔ реклама професій «Бібліотекар на годину» ( 5-6 кл);
✔ куточок – застереження «COVID – 19 - захисти себе та інших!»;
✔ книжкова вітальня – пам’ятка  «Безпечна дорога до школи » (1-4 кл);
✔ година цікавих повідомлень «Дорога в країну Здоров’я» (5кл);
✔ інформаційно-просвітницька акція: «Говоріть! Хай в розмові слова

веселяться!» (1-4 кл.);
✔ марафон пам’яті «Уроки голодомору в історії України» (7-9кл.);
✔ виставка-панорама “СНІД : пам’ятай про небезпеку!» (9-11 кл);
✔ краєзнавча мандрівка «Поетичне мереживо Лесиного слова» (1-4,

6кл.);
✔ книжково-ілюстраційна інсталяція «Сьогодні низько поклонімось,

всім тим, хто не прийшов з війни…» (1-11 кл);
✔ літературно-мистецька акварель «Мій улюблений казковий герой» (1-2

кл);
✔ конкурс  « Закладинка своїми руками» (3-4 кл);
✔ народознавчі гостини «Вишиванка –  символ України» (1-11 кл)

Працівники бібліотеки активно працювали над залученням учнів до
читання, проводили вікторини, години цікавих повідомлень, огляди літератури,
бесіди та консультації по вихованню культури читання та бережливого ставлення
до книг.

Протягом вказаного періоду були проведені:
✔ бесіди: «Правила користування книгами» (1-А, 1-Б, 1-В кл), «Охайні

підручники – обличчя учня» (1-А, 2-А кл), (актив бібліотеки), «Чи бути
здоровим – вирішуєш ти!» (актив бібліотеки), «Невиплакані сльози
України» (7-Вкл.), «Шкільна бібліотека – твоя територія» (ГПД),
«Молімося за мир у кожнім домі» (6-Б), релакс-бесіда «Книги, які вчать і
веселять» (2-3 класи);

✔ тематичні бібліографічні огляди: «100 великих українців» (8-Б кл),
«Леся Українка – велич і краса слова» (3, 5-6 кл.) «Єднаймо душі словом
Кобзаря» (7 кл), «Україна – соборна держава» (9-11 кл), бібліотечний
поштамп «Презентуємо журнал «Колосок» (3-4 кл), «Книги, що все
знають» (5кл),«Великодні барви» (2-Б);

✔ уроки бібліотечно-бібліографічної грамотності : « Шо за диво-дім
бібліотека ?» (1А, 1-Б кл.), “Правила користування книгою ”(2 кл),
“Структура, елементи книги ” (3-А, 3-В кл.), “Бібліотека: від минулого



до сьогодення“ (ГПД.), «Довідкові видання нам збагачують знання ”(4
-Бкл.);

✔ вікторини, конкурси: флешбук «Книги – ювіляри 2020 року» (1-11кл),
прес-діалог «За датами - імена, за іменами – історія»,
презентація-відкриття «Книги-рекордсмени світу» (2 кл)», конкурс
«Закладинки для книг своїми руками» (1-2кл), квест до 75-ти річчя
школи « Еверест знань» (6-7 кл), інсценізація казки Лесі Українки
«Лелія» (актив бібліотеки), книжковий карнавал «Літературна подорож
стежками Волинського краю» (4 кл), години цікавих повідомлень (до
пам’ятних дат  та предметних декад).

Традиційним стало проведення вересневих зустрічей у бібліотеці, уроків
бібліотечно-бібліографічної грамотності: «Що за живо дім бібліотека» (1А,1В),
«Книга твій надійний друг» (2кл.), «Шкільна бібліотека - скарбниця знань»
(4Б,4В,4Гкл.), «Анотація.Елементи книги» (3кл), «Досліджуємо книгу від А до
Я», (ГПД) «Самостійний вибір книг в бібліотеці» (3-Б, 4-Г), «Підручникам довге
життя» (5-6 кл.).

Щорічний Всеукраїнський місячник бібліотек та Тиждень дитячої та юнацької
книги залишаються улюбленими святами читачів бібліотеки. Спільно з членами
активу бібліотеки були проведені заходи, спрямовані на виховання любові до
книги, серед яких: літературна викладка «Візок добрих казок» (2-4кл.),
книжково-ілюстративна інсталяція «Під українським небокраєм ми книги
залюбки читаєм» (1-11 класи), огляд літератури «Книги – скарбниця мудрого та
сокровенного» (3-Б кл.), міні – лекція «Книга- джерело споконвічної мудрості та
знань» (члени активу бібліотеки), літературна забавлянка «Розмалюю я героя» (1-Б
кл)

З метою залучення учнів до читання у бібліотеці діє «Галерея кращих читачів».
Аналіз читацьких формулярів показав, що найвищий показник читаності в учнів
молодших класів: а саме: 2-Б (430 книг), 2-В (408 книг), 3-В (384 книги), 4-Б (282
книги). Зросла відвідуваність у 5-х та 11-х класах. Кращими читачами у 2020-21
н.р. визнані: Супронович М.(2А), Трофімчук М.(2-Б), Коваль В.(2-В), Юзифович
І. (3-В), Осіпук В. (3-Г). Серед читачів старшої вікової ланки лідерами стали:
Старушик С. (10-А), Шеремета М.(10-Б).

Реалізації виховної мети сучасної школи сприяють проведення в бібліотеці
різноманітних акції: «Подаруй бібліотеці книгу з власної полиці», «Паперовий
бум» та конкурсів «Кращий читаючий клас», «Лідер читання», що формують
читацькі компетентності здобувачів освіти та шанобливе ставлення до книг і праці
людей, які їх створюють.
Індивідуальна та групова робота

Протягом року систематично проводилась групова та індивідуальна робота.
Члени «Агентства бібліотечної реклами» випустили інформаційний бюлетень
«Бібліотека інформує». При записі до бібліотеки з читачами проводились бесіди:
«Горде звання - Книголюб»(2кл.), «Читання – джерело знань»(3кл), «Активний



читач-звучить гордо», бесіди – діалоги: «Охайні підручники – запорука
успішності»(1-4кл.), «Книги, що все знають»(5кл.), година корисних порад «Твоє
життя – твій вибір» (10-А) прес-діалог «Для допитливих та кмітливих» (3-Б,3-В)
Значна увага приділялась інформуванню про нові надходження методичної
літератури, художніх книг, періодичних видань та підручників. Спільно з членами
активу бібліотеки були випущені інформаційні бюлетні «Новий підручник на
полиці», «Читаємо новинки», «Нові надходження до бібліотеки», поповнювали
книжкову виставку «Прочитайте залюбки – ось вам нові книжечки». У бібліотеці
створені тематичні папки за інтересами.

Місія бібліотеки сьогодні – бути не тільки інформаційним осередком
навчального закладу, а в першу чергу соціокультурним центром. Тому бібліотека
ліцею №3 ім.Лесі Українки продовжує працювати над створенням умов для
формування активної життєвої позиції користувачів, громадянського
самовираження і самореалізації, максимального задоволення потреб читачів в
інтелектуальному, моральному, культурному та духовному  розвитку.

Дистанційне навчання
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні у 2020-2021р.

на виконання статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641, від
09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі
змінами, Протоколів № 43 від 02.11.2020 р., № 45 від 18.12. 2020 р., №5 від
22.02.2021р. Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, наказу Міністерства освіти і науки України від
08.09.2020 № 1115 про Положення про дистанційну форму здобуття повної
загальної середньої освіти, на підставі Положення про дистанційну форму
здобуття повної загальної середньої освіти ЛІЦЕЮ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ з метою забезпечення громадянам
можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти освітній процес у
період з 04.10 по 13.10. 2020р, з 08.01. по 22.01.2021р., з 19.04 по 23.04.2021р. у
ЛІЦЕЇ №3 ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ здійснювався у дистанційному форматі.

Виконання навчальних планів та програм учнями 1-11-х класів з усіх
предметів здійснювалося з використанням можливостей дистанційної освіти.
З метою якісної організації навчання адміністрацією закладу було визначено
координаторів дистанційного навчання, які надавали методичну допомогу щодо
планування занять та розміщення матеріалів на відповідних ресурсах. Для
учителів Ліцею було проведено навчальні вебінари для опанування засобами
дистанційного навчання.



Педагогами було розроблено адаптований розклад уроків, визначено час і
тривалість синхронних занять відповідно до Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти. Педпрацівники Ліцею №3 опрацювали
календарно-тематичне планування, визначили теми для роботи у дистанційному
режимі та склали індивідуальні плани роботи під час карантину.

Зміст навчальних занять із зазначенням форми уроків фіксувався на вкладці
відповідного класу на онлайн-платформі Google Classroom. Учителі зазначали час,
відведений на відеозв’язок та самостійну роботу учнів вдома, дедлайни для
надсилання робіт, критерії оцінювання (за потреби), години консультацій.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб'єктами
дистанційного навчання під час навчальних занять, консультацій, що проводилися
дистанційно, забезпечувалося через передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової
інформації в синхронному або асинхронному режимі. Для синхронних занять
педагоги використовували онлайн-платформи ZOOM, Meet, тестові
онлайн-платформи «На урок» та «Всеосвіта». Для індивідуальних консультацій
були створені комунікативні групи у Viber та Telegram-мережах.

Більшість педагогів дотримувалися вимог щодо режиму (синхронного або
асинхронного) проведення навчальних занять. Окремим педагогам було вказано на
недоліки  у проведенні таких занять та надано методичну допомогу.

Під час дистанційного навчання учителі ліцею проводили навчальні (у тому
числі практичні, лабораторні) заняття, корекційно-розвиткові заняття, вебінари,
онлайн-форуми та конференції, а також навчальні ігри, консультації та інші форми
організації освітнього процесу. Учні виконували самостійні роботи, дослідницькі,
пошукові, проєктні завдання.

Оцінювання результатів навчання учнів здійснювалося дистанційно з
використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових)
технологій, зокрема відео-зв'язку, а також при відновленні очного навчання.

Відповідно до робочого плану соціального педагога та шкільного психолога
в онлайн-режимі проводилися індивідуальні заняття з учнями, які потребують
корекції поведінки, на вкладках класів у Google classroom були розміщені
матеріали для психологічної та соціальної підтримки учнів та батьків.
Дистанційно проводилися заняття гуртків, матеріали для самостійної роботи та
інструкції виконання завдань були розміщені на відповідних вкладках на
онлайн-платформі Google Сlassroom.

Згідно з річним планом школи в онлайн-форматі було проведено засідання
педагогічної ради школи, матеріали якої теж були розміщені на вкладці Сlassroom.

Під час навчання з використанням дистанційних форм навчання було
налагоджено також виховну роботу. На відповідних вкладках класів у Google
Сlassroom класні керівники розміщували інструктажі для батьків та учнів щодо
організації дистанційної форми навчання під час карантину, роз`яснювальну
інформацію щодо виконання завдань дистанційної форми, матеріали годин
спілкування. Виховним центром ліцею проводилися онлайн-заходи для організації



дозвілля учасників освітнього процесу (онлайн-квести, відеожурнали, челенджі,
арт-галереї тощо).

Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного
навчання здійснювався відповідно до законодавства, теми занять згідно з
календарним плануванням, облік відвідування синхронних занять, а також оцінки
за виконані роботи фіксувалися у класному журналі.

Під час роботи вчителі активно використовували ресурси з якісним
відеоконтентом для організації цікавих уроків та самоосвіти школярів:

✔ відеоуроки Всеукраїнської школи онлайн МОН України;
✔ «EdPro. Відеоуроки для навчання та розвитку школярів»;
✔ завдання  і розробки уроків Онлайн – школи «На Урок», «Всеосвіта».

Варто зазначити, що з деякими учнями та їхніми батьками виникали
проблеми щодо зворотнього зв’язку «учитель – учень». Не всі учні працювали
активно на платформах дистанційного навчання, так як не всі забезпечені
комп'ютерною технікою або смартфонами, не мали доступу до мережі Інтернет та
був відсутній контроль з боку батьків. З такими учнями вчителі проводили роботу
лише під час розмови по телефону, надавали індивідуальні консультації.

ЗВІТ
про дитячий травматизм за  2020р.

Рік,
квартал

Всього
травмовано

Побутові Вуличні ДТП Шкільні Кількість
складених

актів за
формою

Н-Н

Всього На
перерві

На
уроці

І кв. 5 3 2 - - - - -

ІІ кв. - - - - - - - -

ІІІкв. 7 2 5 - - - - -

IV кв. 13 7 4 - 2 1 1 2

2020р. 25 12 11 - 2 1 1 2

ЗВІТ
про дитячий травматизм за І квартал 2021р.

Всього
травмовано

Побутові Вуличні ДТП Шкільні СПОРТИВН
І (в ДЮСШ,

Кількість
складених

Інші



спорткл.
тощо

актів за
формою

Н-Н

Всього На
перерві

На
уроці

26 18 8 - - - - - - -

ЗВІТ
про дитячий травматизм за ІІ квартал 2021р.

Всього
травмовано

Побутові Вуличні ДТП Шкільні СПОРТИВН
І (в ДЮСШ,

спорткл.
тощо

Кількість
складених

актів за
формою

Н-Н

Інші

Всього На
перерві

На
уроці

6 6 - - - - - - - -

Внутрішня система забезпечення якості освіти.

Цього навчального року у нашому ліцеї була запроваджена Внутрішня система
забезпечення якості освіти, яка дає змогу шляхом моніторингу визначити рівень
освітньої діяльності у нашому навчальному закладі. У І семестрі педагогічним
колективом були обговорені основні шляхи (напрямки) роботи, щодо
впровадження системи управління якістю освіти. Результатом обговорення стало
розробка та прийняття «Положення про внутрішню систему забезпечення якості
освіти у ЛІЦЕЇ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ».

Також прийнята стратегія впровадження внутрішньої системи забезпечення
якості освіти на наступні 6 років, яка передбачає моніторинг освітньої діяльності
за 4-ма напрямками:

- Освітнє середовище.
- Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти.
- Система педагогічної діяльності.
- Система управлінської діяльності.

Відповідно до прийнятої стратегії щороку буде проводитись оцінювання по
одному з напрямків, а наприкінці – комплексне оцінювання.

Цьогоріч у нашому навчальному закладі було проведено моніторинг за
напрямом «Освітнє середовище». Опитування проводилось серед учнів, вчителів
та батьків. До вашої уваги пропонується результат даного дослідження.

Безпечність приміщень та території ліцею для навчання та праці



На запитання «Чи комфортно Вам перебувати у нашому ліцеї ?» ми
отримали наступні відповіді:
Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Відповідь батьків



На запитання «Чи є у нашому ліцеї місця для активного відпочинку на
перервах?» були дані наступні відповіді:

Відповіді учнів

На питання «Чи є у нашому ліцеї місця для спокійного відпочинку?»
отримали наступні відповіді:

Відповіді учнів



Відповіді вчителів

Як бачимо, відповіді і учнів і педагогів свідчать про те, що питання з
відпочинком від навчання та праці стоїть гостро.

Велике значення при організації освітнього процесу має приділятись
безпеці. Тому до уваги наших респондентів було запропоновано наступні питання:
«Чи безпечно Ви почуваєтесь на подвір’ї нашого ліцею?»
Відповідь учнів



Відповідь вчителів

Відповідь батьків

Зважаючи на великий відсоток дітей, вчителів та батьків, у яких перебування
на подвір’ї викликає тривогу, були задані уточнюючі питання для батьків





Як ми бачимо з відповідей, основну загрозу, на думку учнів, вчителів та
батьків, становить несанкціонований та безконтрольний в’їзд-виїзд транспортних
засобів на територію ліцею. Приємно дивує те, що великий відсоток батьків готові
долучитись до вирішення цієї проблеми.

Іншими факторами,  що викликають тривогу (особливо у дітей) є:

- Вільний доступ сторонніх осіб на територію ліцею.
- Можливість проникнення на територію ліцею бездомних тварин.
- Надмірна концентрація учнів на перервах на території подвір’я.

Забезпечення ліцею навчальними та іншими приміщеннями  з відповідним
обладнанням, необхідним для здійснення освітнього процесу

Для якісної організації освітнього процесу велике значення має матеріальне
забезпечення навчального закладу. Нам дуже важливо знати думку педагогічного



колективу та батьків, чи достатньо навчальних засобів вони мають у своєму
розпорядженні.

Відповіді вчителів

Відповіді батьків

Безпека приміщень ліцею – головне завдання для адміністрації,
педагогічного та технічного персоналу.

На питання «Чи безпечно Ви почуваєтесь у «спеціалізованих» навчальних
приміщеннях?» були отримані наступні відповіді:
Відповіді учнів



Відповіді вчителів

Відповіді батьків



Результати опитування дозволяють стверджувати, що «спеціалізовані»
приміщення у нашому навчальному закладі безпечні. Відносно невеликий
відсоток опитуваних назвали тільки низку окремих приміщень, де вони
почуваються не зовсім у безпеці – це спортивна зала (основна причина – «м’яч,
що літає») та майстерні (де необхідно працювати з інструментом).

На запитання «Чи безпечно Ви почуваєтесь у підсобних приміщеннях?»
ми отримали наступні відповіді:

Відповіді учнів

Відповіді вчителів

Відповіді батьків



Як бачимо з відповідей питання безпеки у підсобних приміщеннях гостро
стоїть для учнів та батьків. Основну тривогу викликають такі приміщення як
туалети (в основному для учнів молодших класів) та роздягальня, що за своїми
розмірами не відповідає сподіванням учнів.

Обізнаність учнів, та працівників ліцею з вимогами охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах

надзвичайних ситуацій та дотримання їх

Відповідно до законодавства України, охорона праці на будь якому
підприємстві, установі чи організації має стояти на одному з перших місць. Щоб
визначити рівень обізнаності у цьому напрямку, були задані наступні питання.
«Чи знаєте Ви правила поведінки у ліцеї ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Відповідь батьків

Тривогу викликає те, що майже третина учнів не обізнані з правилами
поведінки у ліцеї. Також за результатами опитування батьків, виявилось, що
великий відсоток тільки частково ознайомлений з правилами поведінки у ліцеї.
«Чи обізнані Ви з правилами пожежної безпеки ?»
Відповідь учнів



Відповідь вчителів

Відповідь батьків



Майже кожен п’ятий учень не знає правил пожежної безпеки, а кожен
четвертий з батьків або не обізнаний, або частково обізнаний з цими правилами.
«Чи проводяться інструктажі з техніки безпеки у кабінетах хімії, фізики,
інформатики, фізичної культури, трудового навчання ?»
Відповідь учнів

Найчастіше згадувались наступні предмети, де не проводяться інструктажі:
інформатика, фізика, трудове навчання.

«Чи вивчаються питання безпеки життєдіяльності на уроках фізики, хімії,
географії, біології ?»

Відповідь учнів

Не вивчаються питання з безпеки життєдіяльності здебільшого на уроках
фізики, географії та біології.



«Чи ознайомлені Ви з аварійними виходами та шляхами евакуації у нашому
ліцеї?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Відповідь батьків



Близько 20% учнів та 48% батьків або не ознайомлені з аварійними
виходами, або частково з ними ознайомлені.
«Чи знаєте Ви як поводити себе у випадку надзвичайної ситуації ?»
Відповіді учнів

Відповідь вчителів



Відповідь батьків

Учні, вчителі та батьки обізнані з правилами поведінки у випадку
надзвичайних ситуацій.

Обізнаність працівників та учнів ліцею з правилами поведінки у разі
нещасного випадку з учнем та/або іншим працівником ліцею чи у разі

погіршення їх здоров’я. Реагування на такі дії.
Щоб визначити компетентність працівників ліцею у наданні першої

допомоги у разі нещасного випадку були запропоновані наступні питання:
«Чи вмієте Ви надавати першу допомогу ?»

Відповідь вчителів

Як бачимо величезний відсоток педагогів не впевнені у своїх знаннях з
надання першої домедичної допомоги
«Чи знайомі Ви з алгоритмом дій у разі нещасного випадку ?»



Відповідь вчителів

Кожен п’ятий учитель не знає алгоритму дій у разі нещасноговипадку.
«Чи отримували Ви травму у стінах ліцею ?»

Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Відповідь батьків

Великий відсоток учнів вважає, що вони отримували травми у ліцеї, в той
же час відповіді батьків дещо протирічать цій інформації.
«Якщо отримували травму, то чи надали Вам необхідну допомогу ?»

Відповідь учнів



Відповідь батьків

Відповідь батьків

«Чи дотримуєтесь Ви вимог та правил з охорони праці та техніки безпеки на
уроках ?»

Відповіді учнів



Відповіді вчителів

Майже всі педагоги та переважна більшість учнів дотримуються правил
техніки безпеки на уроках.
«Чи траплялись Вам у ліцеї несправності, які могли б призвести до травми ?»

Відповідь учнів



Відповідь вчителів

Серед найпоширеніших пошкоджень називались пошкодження меблів у
класах.
«Як часто Ви звертаєтесь за допомогою до медичної сестри ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Відповідь батьків



Переважна більшість опитаних рідко звертається за допомогою до сестри
медичної.
«Чи отримали Ви допомогу при зверненні до медичної сестри ?»

Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Кожен четвертий учень не отримав необхідної допомоги при зверненні до
медичної сестри.

Організація харчування у ліцеї
Задля моніторингу якості харчування у нашому ліцеї були запропоновані

наступні питання:
«Чи знайомі Ви з поняттям як «здорове харчування»?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Вчителі та учні знають основи здорового харчування.
«Чи харчуєтесь Ви у нашій їдальні ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Відповідь батьків



З відповідей можна зробити висновок, що якість харчування у шкільній
їдальні не відповідає сподіванням та вимогам учасників освітнього процесу.
«Чи користуєтесь Ви послугами буфету у нашій їдальні ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Відповідь батьків

Висновок: асортимент у шкільному буфеті не влаштовує переважну
більшість учнів, вчителів та батьків.
«Чи подобається Вам їжа у нашій їдальні ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Відповідь батьків

«Чи харчуєтесь Ви за межами ліцею ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів



«Чому Ви надаєте перевагу ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Тільки трохи більше 60% учасників освітнього процесу харчуються у стінах
ліцею. Всі інші – за його межами.



Організація роботи бібліотеки та кімнати школяра
«Чи знаєте Ви про існування бібліотеки у нашому ліцеї ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Відповідь батьків



Дивує, що 4% учнів та 2% педагогів не знають про сам факт існування
бібліотеки у нашому навчальному закладі.
«Чи відівідувалт Ви бібліотеку ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Відповідь батьків



Учні, на відміну від вчителів, не так часто відвідують шкільну бібліотеку, як
цього б хотілося.
«Чи подобається Вам у бібліотеці ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів



«Чи допомогло Вам відвідування бібліотеки ?»

Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Більшість тих, хто звертався до бібліотеки отримали консультації та
допомогу.
«Чи знаєте Ви про існування у нашому ліцеї кімнати школяра ?»
Відповідь учнів



Відповідь вчителів

Відповідь батьків

Відповідь учнів



Відповідь вчителів

Відповідь бптьків



Тільки трохи більше половини учнів ознайомлені з метою функціонування
кімнати школяра.
Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Відповідь батьків



Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Із відповідей можна зробити висновок, що практично всі, хто звертався за
допомогою до кімнати школяра – її отримали.

Адаптація учнів та вчителів до освітнього процесу у ліцеї
Відповідь учнів

Відповідь батьків

Відповіді учнів та їх батьків свідчать про те, що близько 20% дітей при
переході на наступний рівень освіти потребували допомого, але не отримали її.
«Чи потребували Ви допомого психолога чи соціального педагога при переході
на інший рівень освіти ?»
Відповіді учнів.



З іншого боку тільки 10% здобувачів освіти потребували допомоги фахівців
при переході га інший рівень освіти.
Відповідь вчителів

Питання адаптації учнів до освітнього процесу регулярно обговорюється
серед педагогічного колективу.
Відповіді вчителів



У педагогічному колективі завжди готові прийти на допомогу один одному.
Доступність використання інтернет-ресурсів у нашому ліцеї

Відповіді учнів

Відповіді вчителів



На жаль, малі потужності встановлених у ліцеї роутерів не дозволяють
задовольнити всіх бажаючих вільним доступом до мережі Інтернет.

Безпека у мережі Інтернет

Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Відповідь батьків

Більшість опитаних ознайомлені з правилами безпеки у мережі Інтернет
Відповідь вчителів

Відповідь батьків



Тільки незначна кількість вчителів та батьків не володіють інформацією з
питань безпеки дітей у мережі Інтернет.

Відповіді учнів

Відповіді вчителів



Відповіді батьків

Тільки близько половини учнів та батьків ознайомлені з шкільними
правилами користування Інтернетом.
Відповіді учнів

Відповіді учнів свідчать про те, що у нашому ліцеї робота з попередження
правопорушень у мережі інтернет потребує значного покращення.

Профілактика та протидія булінгу та будь яких проявів дискримінації

Щоб проаналізувати стан справ щодо антибулінгової політики у нашому
навчальному закладі до уваги респондентів були запропоновані наступні питання
«Чи знаєте Ви про існування антибулінгової політики у нашому ліцеї ?»
Відповідь учнів



Відповідь вчителів

Відповідь батьків

Тільки половина учнів та трохи більше половини батьків знають про
існування антибулінгової політики у нашому навчальному закладі.
«Чи ознайомлені Ви з порядком дій при виявленні фактів булінгу ?»



Відповідь учнів

Відповідь вчителів

Відповідь батьків

«Чи проводились з Вами бесіди щодо запобігання булінгу ?»
Відповіді учнів



Відповідь вчителів

«Чи стикались Ви з проявами булінгу у нашому ліцеї ?»
Відповідь учнів

Відповідь вчителів



Відповідь батьків

«Чи знаєте Ви про існування психолога у нашому ліцеї ?»

Відповідь учнів



Відповідь батьків

Відповідь учнів

Відповідь батьків



Відповіді учнів

Відповіді батьків

Відповіді учнів



Відповіді батьків

Відповіді учнів



Відповіді батьків

Відповіді учнів

Відповіді батьків



Відповіді учнів

Відповіді батьків

Відповіді учнів



Відповіді батьків

Відповіді учнів



Відповіді батьків

Висновки

Безпечність приміщень та території ліцею для навчання та праці

Як бачимо з відповідей, переважна більшість опитаних безпечно почуває
себе у стінах нашого ліцею. Відсоток, що характеризується як «не завжди
комфортно» вказує на проблеми, пов’язані з вузькими коридорами, необхідністю
навчатись у двох корпусах, доступністю території ліцею для сторонніх осіб,
невеликим подвір’ям ліцею та ін. Дуже приємно, що відсоток тих, кому
некомфортно у стінах нашого навчального  невисокий.

Близько третини учнів вважає, що у ліцеї відсутні місця для активного
відпочинку, ще третина впевнена, що таких місць є недостатньо. У поясненнях
діти вказували наступні проблеми: перевантаженість ліцею, мала тривалість



перерв, наявність тільки одного футбольного поля (адже цей вид спорту є
найпопулярнішим серед учнів), невелика площа шкільного подвір’я.

В той же час, переважна більшість учасників освітнього процесу вважають,
що ще гострішою є проблема зі спокійним відпочинком на перервах, адже у
зв’язку з перевантаженням ліцею, та навчанням лише у першу зміну місць, де
можна спокійно відпочити, не так вже і багато.

Неоднозначними виявилися відповіді на запитання «Чи безпечно Ви
почуваєтесь на подвір’ї нашого ліцею?». Зовсім малий відсоток опитаних відчуває
тривогу під час перебування на подвір’ї ліцею, але в той же час практично третина
опитаних інколи почувається не дуже безпечно. Це знову ж таки пов’язано з
причинами, перерахованими вище. Окрім цього чільне місце у тривожності займає
несанкціонований заїзд транспортних засобів на територію ліцею. Для цього
існують об’єктивні причини: розташування навчального закладу в центрі міста,
відсутність парковок поблизу ліцею, що унеможливлює безпечний підвіз батьками
своїх дітей до школи. Вирішити питання може реконструкція проїжджої частини
вулиці, на якій розташований ліцей. Це підтверджується відповідями батьків на
уточнюючі питання, де 83% позитивно висловились на ідею облаштування таких
паркомісць за межами ліцею.

У зв’язку з вищеперерахованим вважаємо за необхідне:
- Поставити питання перед засновниками, щодо виділення коштів на ремонт

та заміну пошкоджених секцій огорожі, що унеможливить проникнення
сторонніх осіб, та безпритульних тварин на територію ліцею.

- Порушити клопотання перед місцевою владою щодо облаштування
(реконструкції) проїжджої частини вулиці паркувальними місцями для
автомобільного транспорту.

- Не допускати на територію ліцею сторонніх транспортних засобів.
- Підписати угоду з охоронною фірмою, щодо взяття нашого навчального

закладу під охорону, та встановлення засобів відеоспостереження.
- Зробити ремонт в учительській, передбачити додаткову учительську у

частині актової зали для педагогів, що матимуть бажання усамітнитись.
- Облаштувати в рекреаційній зоні корпусу 1, та на подвір’ї ліцею куточки

відпочинку.
- Посилити контроль за чергуванням педагогів на подвір’ї ліцею, та на

коридорах під час перерв.

Забезпечення ліцею навчальними та іншими приміщеннями  з відповідним
обладнанням, необхідним для здійснення освітнього процесу

Питання матеріального забезпечення освітнього процесу завжди традиційно
гостро стояло перед освітянами, тому 64 % педагогів, учнів та батьків вважають,
що для якісної організації навчання кабінети ліцею не достатньо укомплектовані.

Окрім цього необхідно продовжувати роботу над облаштуванням
«спеціалізованих» приміщень, де на думку опитаних перебування не є безпечним.



Відносно невеликий відсоток опитуваних назвали тільки низку окремих
приміщень, де вони почуваються не зовсім у безпеці – це спортивна зала (основна
причина – «м’яч, що літає») та майстерні (де необхідно працювати з
інструментом).
Не потрібно також забувати про підсобні приміщення, які є необхідною
складовою в організації освітнього процесу. Адже, як бачимо з відповідей питання
безпеки у підсобних приміщеннях гостро стоїть для учнів та батьків. Основну
тривогу викликають такі приміщення як туалети (в основному для учнів
молодших класів) та роздягальня, що за своїми розмірами не відповідає
сподіванням учнів.

У зв’язку з вищесказаним вважаємо за необхідне:
- Продовжити роботу над достатньою комплектацією навчальних приміщень

(особливу увагу приділити засобам ІКТ).
- Поставити питання перед місцевою владою про ремонт санвузлів.
- Зробити ремонт в роздягальні. Поставити на порядок денний питання щодо

виділення приміщення на додаткову роздягальню.
- Зобов’язати класних керівників 1-11 класів провести роз’яснювальну роботу

щодо безпечної поведінки у підсобних приміщеннях.
Обізнаність учнів, та працівників ліцею з вимогами охорони праці, безпеки

життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах
надзвичайних ситуацій та дотримання їх.

За результатами опитування у цьому напрямку практично усі педагоги та
батьки ознайомлені, або частково ознайомлені з правилами поведінки у ліцеї.
Тривогу викликає те, що майже кожен десятий учень не знає правил поведінки, а з
них 6 % стверджує. Що з такими правилами його ніхто не ознайомлював. Теж
саме стосується і правил пожежної безпеки, де 15 % учнів та 20% батьків тільки
частково обізнані з такими правилами. Також відсоток тих, хто не впевнений, що
знає шляхи евакуації під час виникнення НС майже ідентичний з показниками
обізнаності з правилами поведінки та протипожежними правилами. В той же час
учні впевнено визначились, що вони знають правила поведінки у випадку НС.

Шляхи вирішення проблем:
- Зобов’язати класних керівників 1-11 класів регулярно проводити

просвітницьку діяльність у напрямку правил поведінки та пожежної
безпеки.

- Класним керівникам 1-11 класів провести батьківські збори, де обговорити
проблемні питання з безпеки життєдіяльності.

- Зобов’язати вчителів, що викладають предмети природничих наук, фізичної
культури, інформатики, трудового навчання систематично проводити
інструктажі з техніки безпеки.

- Зобов’язати вчителів, що викладають предмети хімія, біологія, географія та
фізика ввести у навчальний план вивчення питань з безпеки
життєдіяльності.



- Розробити План евакуації під час виникнення НС та розмістити його у
відповідних місцях. Запланувати заходи з навчальної евакуації. Зобов’язати
класних керівників 1-11 класів ознайомити учнів з аварійними виходами та
шляхами евакуації.

- Провести навчання з персоналом ліцею щодо поводження у випадку НС.
Обізнаність працівників та учнів ліцею з правилами поведінки у разі
нещасного випадку з учнем та/або іншим працівником ліцею чи у разі

погіршення їх здоров’я. Реагування на такі дії.
Під час опитування у цьому напрямку виявилось, що існує великий відсоток

педагогів, які не впевнені у своїх знаннях та навичках щодо надання першої
домедичної допомоги, хоча переважна більшість з них знає послідовність дій при
нещасному випадкові.

Турбує той факт, що майже половина учнів отримували травми у стінах
ліцею, хоча з іншого боку, батьки стверджують, що відсоток таких дітей значно
менший. На нашу думку це зумовлено тим, що учні і батьки по різному розуміють
поняття «травма» (наприклад, це коли для батьків травма – це серйозне
пошкодження, яке має подальші наслідки, а для учнів це може бути асоційовано з
поняттям звичайного інциденту, пов’язаного з дискомфортом, наприклад, при
падінні. Тому, мабуть, це одна з причин, що серед учнів так багато тих, хто
стверджує що не отримав необхідної допомоги при травмі. Це припущення
підтверджує той факт, що на запитання про звернення до медичної сестри більше
90% учнів відповіли, що або не звертались до неї, або звертались дуже рідко.
Цікавим є той факт, що майже всі опитані вказали, що травми були отримані під
час перерв і тільки зафіксовано декілька випадків травм під час уроків (переважно
на уроках фізичної культури).

Що стосується дотримання правил безпеки на уроках, то майже всі учасники
освітнього процесу ствердно відповіли що правил вони дотримуються. У той же
час стан інвентарю і меблів у приміщеннях ліцею оцінений як задовільний. Серед
найпоширеніших пошкоджень називались пошкодження меблів у навчальних
класах.

Шляхи вдосконалення:
- Провести практичні та теоретичні заняття з надання першої домедичної

допомоги серед працівників ліцею.
- Акцентувати увагу при плануванні навчального матеріалу на уроках основ

здоров’я, фізичної культури на те, щоб передбачити заняття з надання
першої домедичної допомоги.

- Розробити план дій щодо попередження дитячого травматизму.
- Наголосити учасникам освітнього процесу на необхідності суворого

дотримання правил безпеки на уроках та перервах.
- Посилити контроль за належним утриманням шкільного інвентарю та

меблів.



- Удосконалити роботу медичного кабінету, постійно поповнювати його
медичними засобами.

Організація харчування у ліцеї
Також було проведено опитування щодо організації харчування у ліцеї. За його

результатами можна сказати наступне:
- Переважна більшість учнів, вчителів та батьків знайомі з таким поняттям як

«здорове харчування».
- У шкільній їдальні регулярно харчується тільки кожен п’ятий учень і

практично не харчується педагогічний колектив.
- Шкільний буфет також не користується особливою популярністю серед

учасників освітнього процесу.
- Основною причиною небажання харчуватись у шкільній їдальні і серед

учнів і серед вчителів є несмачна та неякісна їжа.
- Близько 2/3 учнів надає перевагу продуктам, які можна придбати за межами

ліцею.
Це означає, що покращення умов харчування є одним з основних напрямків

роботи адміністрації ліцею. Пропонуємо:
- Кухарям та сестрі з дієтичного харчування почати працювати над

урізноманітненням меню, згідно з новими правилами та нормами.
- Класним керівникам 1-11 класів посилити просвітницьку діяльність за

напрямком «здорове харчування».
- Вести роботу над покращенням умов праці кухарів, та інрер’єру зали

їдальні.
- Класним керівникам 1-11 класів на виховних годинах наголошувати на

перевагах харчування у шкільній їдальні.
- Вести контроль за асортиментом у шкільному буфеті.

Організація роботи бібліотеки та кімнати школяра
За результатами опитування тільки 12% учнів регулярно відвідують

бібліотеку, а 4% взагалі вважають, що бібліотека не потрібна нашому навчальному
закладу. Значно більше бібліотека є популярною серед педагогів – 66%. Серед тих,
хто не любить відвідувати бібліотеку головною причиною цього названо
відсутність великої читацької зали та відсутність можливості послухати
аудіокниги. Також багато респондентів вказали, що більшість інформації у наш
час можна отримати через мережу Інтернет.

У нашому ліцеї також функціонує кімната школяра, яка є доступною для
всіх учасників освітнього процесу, але прикро констатувати той факт, що доволі
великий відсоток учнів та їх батьків не зовсім орієнтуються задля якої мети вона
працює. Мабуть саме через це відвідують цю кімнату критично малий відсоток
учнів.

Виходячи з вищесказаного:



- Активізувати роботу бібліотекарів та класних керівників 1-11 класів щодо
популяризації  читацької  активності серед учнів, вчителів та батьків.

- Розглянути питання про можливість виділення приміщення для читацької
зали.

- Розглянути питання про можливість придбання аудіокниг, та апаратури до
них.

- Активізувати роботу працівників кімнати школяра щодо надання інформації
учасникам освітнього процесу про їхню діяльність.

Адаптація учнів та вчителів до освітнього процесу у ліцеї.
Ні для кого не секрет, що багато першокласників та дітей відчувають

дискомфорт та тривогу при переході на наступний рівень навчання. Це пов’язано з
багатьма факторами (зміна оточуючого середовища, посилення відповідальності
за свої вчинки, перехід до іншого кабінету і ін.). І хоча велика кількість
опитуваних зазначила, що не потребувала допомоги при переході на наступний
рівень навчання, та у нашому ліцеї ведеться систематична робота у цьому
напрямку. Згідно опитування питання адаптації учнів до освітнього процесу
регулярно обговорюється серед педагогічного колективу. Молоді вчителі завжди
можуть розраховувати на допомогу своїх старших та досвідчених колег.

Доступність використання інтернет-ресурсів у нашому ліцеї.
У сучасному світі жодна людина не уявляє своє життя без мережі Інтернет,

яка допомагає значно спростити їхнє життя. В той же час, мережа Інтернет несе у
собі багато ризиків та загроз, які у сучасному суспільстві потрібно передбачати та
при необхідності швидко на них реагувати.

На жаль, малі потужності встановлених у ліцеї роутерів не дозволяють
задовольнити всіх бажаючих вільним доступом до мережі Інтернет, тому
більшість учнів та половина педагогів не мають доступу до шкільної мережі
Інтернет.

Що стосується безпеки, то практично всі учасники освітнього процесу
ознайомлені з правилами безпеки у мережі Інтернет, хоча 27% учнів заявили, що
бесіди з ними на цю тему не проводились.

За результатами опитування:
- Поставити питання перед засновниками про можливість виділення коштів

на заміну роутерів на більш потужні, що дасть змогу охопити покриттям
WiFi всю територію ліцею.

- Забезпечити доступом до мережі Інтернет кабінети Корпусу № 2 та
приміщення майстерні.

- Класним керівникам 1-11 класів вести систематичну виховну роботу щодо
безпеки у мережі Інтернет як з учнями, так і з їх батьками.



- Класним керівникам 1-11 класів довести до відома учнів і їх батьків шкільні
правила користування мережею Інтернет.

Профілактика та протидія булінгу та будь яких проявів дискримінації
Заклад освіти відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття учнями

та ученицями знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та
навичок, які потрібні, щоб уникнути та запобігти проявам насильства,
безконфліктного спілкування, ненасильницької поведінки.

Вирішальна роль у протидії насильству і булінгу належить педагогам. Проте
впоратися з цією проблемою вони можуть тільки завдяки системному підходу та
підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади та
громадських організацій, а також із залученням та участі дітей та молоді.

За результатами опитування багато учнів та їх батьків не знають про
існування антибулінгової політики у нашому навчальному закладі, хоча з іншого
боку вони знають яким має бути порядок дій при виявленні фактів булінгу. Тільки
15% учнів заявило, що питання булінгу з ними не обговорювались у класних
колективах.

Щодо проявами булінгу у стінах нашого ліцею, то ми маємо наступні
результати: учні вказали що стикались з проявами булінгу з боку педагогів (30%),
з боку інших учнів (34%), та з боку технічного персоналу (8%). В той же час 16%
педагогів також страждали від проявів насилля з боку учнів.

Для протидії проявам будь якої дискримінації, та надання допомоги при
зафіксованих фактах булінгу у нашому навчальному закладі існує психологічна
служба в складі соціального педагога та практичного психолога. І хоча більш ніж
90% учнів та їх батьків заявили, що не звертались за допомогою у психологічну
службу, 46% учнів та 82% батьків у разі потреби готові це зробити.

За результатами опитування:
- Розробити, та оприлюднити на сайті ліцею документ, стосовно

антибулінгової політики у нашому навчальному закладі.
- Класним керівникам 1-11 класів довести до відома учнів та їх батьків про

існування такої політики.
- Ознайомити всіх без винятку учасників освітнього процесу з порядком дій

при виявленні фактів булінгу.
- Класним керівникам 1-11 класів систематично проводити бесіди з учнями та

їх батьками щодо запобіганню проявів насилля в освітньому середовищі.
- Провести навчання з педагогічним колективом та персоналом ліцею щодо

запобіганню булінгу.
- Проводити політику недопущення насилля по відношенню до учнів з боку

педагогів.
- Психологічній службі активізувати роботу у цьому напрямку.




