ЗВІТ
директора Комунального закладу освіти
«Фінансово-економічний ліцей»
Дніпровської міської ради
перед педагогічним колективом та громадськістю
1. Загальні відомості про навчальний заклад
Повна назва навчального закладу: Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради.
Форма власності: комунальна.
Юридична адреса: Україна, 49125, м.Дніпро, вул.Вітчизняна,93.
Мова навчання та виховання: українська.
Кількість класів, місць за проектом: 8 груп, 236 учнів.
Кількість учнів у навчальному закладі: 250.
Рух учнів протягом навчального року: вибуло-6; прибуло-3.
Режим роботи навчального закладу: Відповідно до статті 16 Закону України
«Про загальну середню освіту» навчальний рік у ліцеї розпочинається у День знань
– 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня. Тривалість канікул протягом
навчального року не перевищує 30-ти календарних днів.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Навчальні
заняття в ліцеї проводяться в одну зміну та розпочинаються в 8.30 і закінчуються о
15.15. Уроки спарені, по 40 хвилин (різниця в часі навчальних годин обліковується
і компенсується проведенням додаткових індивідуальних занять та консультацій з
учнями за окремим графіком). Перерви між уроками 10-15 хвилин. Чотири обідні
перерви по 15 хвилин. Після уроків проводяться консультації за розкладом,
факультативи, гуртки.
2. Матеріально-технічна база навчального закладу

У ліцеї успішно діє державно-громадське
управління, завдяки якому зміцнюється матеріальнотехнічна база. Оформлена музейна експозиція
«Грошова одиниця України», «Водно-інформаційний
центр». Сім з одинадцяти навчальних кабінетів,
бібліотека та їдальня є переможцями міських та
обласних конкурсів-оглядів. Всі кабінети комп'ютеризовані, оснащені
інтерактивними дошками, плазменними екранами. У
зв’язку з незадовільною роботою дротового Інтернету
«Вега», укладений договір від 14.06.2016р. № 19011
про надання телекомунікаційних послуг з ПП «Перша
телекомунікаційна
компанія»,
що
дозволить
ефективно працювати в єдиному інформаційному
середовищі. В кабінеті директора та приймальні
встановлені моноблоки та розпочата робота по створенню WI-FI зони у ліцеї.

Ліцей має парк інформаційної техніки, а саме:
№

Назва ТНЗ

Кількість

1

Комп’ютери та комп’ютерна техніка

2

У тому числі
справні

несправні

47

40

7

Магнітофони

1

1

-

3

Телевізори

11

11

-

4

Екрани

2

2

-

5

Інтерактивні дошки

8

8

-

6

Інтерактивні модулі

2

2

-

7

Проектори

9

9

-

8

Відео-плеєр

1

1

-

9

Веб-камера

1

1

-

10

Музичний центр

1

1

-

11

Принтери

12

12

-

12

Сканери

2

2

-

13

Багато функціональний пристрій

7

7

-

14

Мікроскопи

4

4

-

15

Фотоапарат

1

-

1

Кабінети повністю забезпечені меблями за кількістю учнів, проте рівень
оснащення технічними засобами навчання потребує модернізації. Необхідне
поповнення лабораторного обладнання та препаратів для якісного проведення
практичних робіт з хімії та фізики.
За останні роки було зроблено ремонт приміщення їдальні, встановлено
металопластикові вікна та металеві грати на вікнах, сонцезахисні жалюзі,
закуплені нові меблі, покращилась матеріально-технічна база їдальні. За бюджетні
кошти придбано посудомиючу машину, 4 мийки. З січня 2017р., згідно проведеного
тендеру, харчування здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв 5».
У червні 2016 року проведений капітальний ремонт
підлоги в спортивній залі та роздягальнях, придбано 4
гімнастичні дробини та турнік, спортивний інвентар.
У червні 2017 року
капітально
відремонтовано
підлогу коридору ІІ поверху.
Територія
подвір’я
упорядкована, за бюджетні кошти проведений
капітальний ремонт огорожі. З метою збереження життя
та здоров’я учнів видалено 19 сухостійних тополь, за
рахунок чого збільшена територія подвір’я для організації виховних заходів,
проведено омолодження 32 дерев. Задля відпочинку ліцеїстів оформлена зона

релаксації, яка у березні 2017 року доповнена 3
лавками. Клумби оформлені згідно ландшафтного
дизайну, проведені роботи з озеленення, влітку зелена
зона забезпечена системою поливу. Дерева, кущі,
майданчик постійно доглянуті й знаходяться у
задовільному стані.
На території ліцею є
підходи з твердим покриттям до приміщення закладу,
окремий в’їзд до господарської зони та майданчики
для рухливих ігор і відпочинку на перервах для учнів
ліцею. Забезпечені всі умови для освітлення та
охорони території ліцею у вечірній час.

На сьогоднішній день потребує капітального ремонту фасад ліцею.

Інформація
про виконання плану соціально-економічного розвитку
та навчально-виховної роботи
КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради
у 2016/2017 навчального року
№
з/п
1
2
3
4

Види робіт
Повірка лічильника газу та
коректора
Придбання інтерактивного
комплексу
Обслуговування комп’ютерної
техніки та сайту
Оплата за користування
Інтернетом

Термін
виконання
вересеньжовтень
грудень
протягом
року
вересеньгрудень

Кошти, що будуть залучатись, тис.
бюджетні

депутатські

спонсорські

всього

9.9
42.6

42.6
6.5

6.5

10.6

10.6

5

Придбання канцтоварів

вересень

10.8

10.8

6

Придбання медикаментів

вересень

2.8

2.8

7

Підписка на періодичні видання

листопад

11.5

11.5

8

Придбання будівельних
матеріалів

6.3

6.3

9

Придбання господарчих товарів

протягом
року
протягом
року

17.2

17.2

10

Придбання 3 лав для
релаксаційної зони

березень

6.8

6.8

11

Придбання та ремонт стендів

березень

10.4

10.4

вересень

0.9

0.9

2.8

2.8

0.6

0.6

55.2

55.2

червень

55.3
16.0

71.3

жовтень

2.7
2.0

4.7

травень

5.6
1.5

7.1

квітень

1.2

1.2

12
13

Придбання методичної
літератури
Придбання спортивного
інвентарю

14

Оплата за телефон

15

Оплата за охорону ліцею

16

17

18
19

Капітальний ремонт підлоги ІІ
поверху:
матеріал;
робота
Утеплення стіни в котельні:
- матеріал;
- робота.
Установка металевої двері в
котельні:
матеріал;
робота
Заміна вуличного освітлення,
чистка ливньовок

протягом
року
протягом
року
протягом
року

20

Дрібний ремонт

21

Ремонт каналізації та викачка
каналізаційної ями

протягом
року
протягом
року

22

Покос трави

23

Повірка монометрів

24

3.1

3.1

5.7

5.7

вересень

2.0

2.0

червень

0.8

0.8

Озеленення території

вересень,
травень

3.3

3.3

25

Участь у Міжнародних,
Всеукраїнських, обласних та
міських конкурсах та
конференціях

протягом
року

45.5

45.5

26

Проведення виховних заходів

протягом
року

5.0

5.0

27

Премії обдарованим учням та
відмінникам

травень

9.9

9.9

302.0

354.5

Всього:

42.6

9.9

2. Кадрове забезпечення ліцею
Інноваційні засади навчально-виховної роботи втілює педагогічний колектив
у складі 24 вчителів ліцею та викладачів Університету митної справи та фінансів; з
них: 3 – кандидати наук, 1 – доктор філософії, 14 – вчителі-методисти, 1 – старший
вчитель, 4 – Відмінники освіти України. Три вчителя стали переможцями, два лауреатами конкурсу «Вчитель року». Директор ліцею є дипломантом конкурсу
«100 кращих лідерів освіти Дніпропетровщини-2010», «Флагмани освіти і науки2012», «Директор ХХІ століття- 2013», «Директор року-2014».
Відмінник
освіти України
16%

Кандидат наук
13%

Вчительметодист
71%

52 % вчителів ліцею мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що
свідчить про їх компетентність та досвідченість. 94 % педагогічних працівників
навчалися за програмою «Intel. Навчання для майбутнього», 76% вчителів
отримали сертифікат по проходженні курсів «Intel.10», 100% вчителів пройшли

курси «Ефективне використання Інтерактивних дошок Panasonik у навчальному
процесі», вчителем інформатики Філозовою Л.В. пройдено курси: «Учителі в
онлайні», «Microsoft Excel у профільному навчанні», «Основи візуального
програмування», «DigitalLiteracy», отримано сертифікат обласного тренера та
проведено обласний семінар-тренінг за програмою
«Учителі в онлайні». Свої педагогічні здобутки
педагогічні працівники ліцею презентують на
різнорівневих конференціях, виставках, семінарах,
використовуючи сучасні інформаційні технології.
Активно працює та систематично поповнюється
ліцейський сайт. Усі вчителі ліцею мають власні
блоги.

Виступи та участь у науково-практичних конференціях,
семінарах, вебінарах
Участь

Виступ

Виступ

Виступ

Дата
проведення

Повна назва, рівень

25.10.2016

Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Практична
медіаосвіта: інноваційні
стратегії розвитку»

26.10.2016

Круглий тіл «Сучасна
школа – якою має бути?
Ідеї, концепція,
практика»

17.11.2016

ІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Філософія, теорія та
практика
випереджаючої освіти
для сталого розвитку»,
обласний рівень.
Тема: «Виховання
творчої особистості в
умовах реалізації
сталого розвитку»

Місце
проведення
Київ,
VІІІ Міжнародний
форум
«Інноватика в
сучасній освіті»
Київ,
VІІІ Міжнародний
форум
«Інноватика в
сучасній освіті»

Учасник

Директор
Новохатна Д.А.

Заступник
директора
з НВР
Нікіфорова Т.І.

ДОІППО

Заступник
директора з ВР
Срібненко О.О.

Виступ

22.12.2016

Вебінар з астрономії

Вебінар на базі
ДОЦНТТ та ІТ

Заступник
директора
з НВР
Нікіфорова Т.І.

Виступи

20.03.2017

Семінар директорів
ліцеїв, гімназій, НВК

ФЕЛ

Адміністрація

Участь у виставках, виставках-ярмарках
Дата проведення

Повна назва

Місце
проведення

Рівень

Результат
участі

25-27 жовтня
2016 року

VІІІ Міжнародний
форум
«Інноватика в
сучасній освіті»

м.Київ

Міжнародний

Золота медаль

16-18 березня
2017 року

Восьма
Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти»

м.Київ

Міжнародний

Участь у
номінації

Участь у конкурсах фахової майстерності
№

1

Назва конкурсу
Конкурс педагогічної
майстерності
«Сучасний урок»

Назва роботи
Урок з біології «Будова і
функції шкіри та її похідних.»,
автор Задесенець А.О.
Урок з історії «Італія. 20-30 р.р.
XX сторіччя»,
автор Шаріпова Т.В.

2

Науково-методична розробка
«Етапи створення екологічного
проекту»,
автор Крайняк О.В.

5

Всеукраїнський конкурс
науково-методичних розробок
та віртуальних ресурсів з
еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти
Обласний конкурс «Кращі
творчі учнівські об’єднання
екологічного-натуралістичного
профілю»
Обласний конкурс на кращу
методичну розробку з науковотехнічної творчості

6

Всеукраїнський конкурс
«Героїчна Україна: від історії до
сьогодення»

3

4

7

V Всеукраїнський конкурс
«Творчий учитель –
обдарований учень»

8

9

10

Всеукраїнський конкурс
рукописів навчальної
літератури для позашкільних
навчальних закладів системи
освіти

Короткий
анонс
Урокпереможець
Всеукраїнського
етапу конкурсу
Урокпереможець
Всеукраїнського
етапу конкурсу
Переможець
обласного етапу,
1 місце

Досвід роботи гуртка «Основи
гідробіології»,
автор Крайняк О.В.

1 місце

Методична розробка «Основи
практичної астрономії. Рухома
карта зоряного неба»,
автор Нікіфорова Т.І.

Результати
очікуються

Опис досвіду «Виховні ціннісні
орієнтири, як чинник
національно-патріотичного
виховання ліцеїстів»,
автор Срібненко О.О.
Урок з астрономії «Основи
практичної астрономії. Рухома
карта зоряного неба»,
автор Нікіфорова Т.І.
Урок з географії «Внутрішні
води України»,
автор Срібненко О.О.
Опис досвіду «Виховні ціннісні
орієнтири, як чинник
національно-патріотичного
виховання ліцеїстів»,
автор Срібненко О.О.
Програма для позашкільної
освіти «Астрофізика»,
автор Нікіфорова Т.І.

Переможець

Результати
очікуються

Результати
очікуються
Результати
очікуються

Результати
очікуються

Надруковані статті у фахових виданнях, періодичній пресі
№
з/п

Назва газети, журналу, теле-,
радіоканалу, інтернет -видання

Дата
виходу

Назва статті, теле-,
радіопередачі

1

Журнал «Сучасний урок», Крайняк О.В.

2016

Класифікація хімічних
реакцій за різними ознаками

2

Журнал «Сучасний урок», Шаріпова Т.В.

2016

Проголошення УНР. ІІІ
універсал центральної ради

3

Науково-методичний посібник
«Інноваційні технології розвитку
особистості», Шаріпова Т.В.

2016

Формування критичного
мислення учнів в системі
освіти для сталого розвитку

4

Науково-методичний посібник
«Інноваційні технології розвитку
особистості», Перепелиця Т.О.

2016

Тренування уваги як засіб
розвитку пам’яті учнів

5

http://justus.com.ua/ru/news/2016/10/1
6/12721/

2016

«Космос. Людина.
Духовність» - це вібір
юнацтва

6

http://aerospace.klasna.com/uk/news-533930/

2016

Знавці космічного простору
мешкають на
Дніпропетровщині

Участь в експериментальній роботі
Терміни
впровадження
2015-2021 р.р.

2012-2019 р.р.

Назва експерименту

Рівень

Обласна
тема:
«Інтегрування
змісту
випереджаючої освіти для сталого розвитку у
навчально-виховний процес».
Ліцейська тема: «Системне узгодження та
збалансування
економічної,
екологічної
та
соціальної складових сталого розвитку у змісті
ліцейської освіти».
Дослідно-експериментальна робота «Науковометодичні засади впровадження фінансової
грамотності у навчально-виховний процес
навчальних закладів» (спецкурс «Фінансова
грамотність» для учнів 10-х класів).

Обласний

Всеукраїнський

Участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2016», національній
виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті-2017», Міжнародних,
Всеукраїнських,
обласних
науковопрактичних конференціях та семінарах
характеризує високий рівень інноваційної
діяльності
ліцею,
невпинне
вдосконалення
рівня
педагогічної
майстерності,
інформаційної
і
методологічної культури, компетентності
вчителів.

4. Медичне обслуговування учнів
В основі управління ліцеєм лежить програмно- цільовий підхід, основою
якого є програма «Здоров'я». У ліцеї створена цілісна система медичного
обслуговування
підставі моніторингу стану здоров'я дітей і педагогічних
працівників.
Медичне обслуговування ліцеїстів здійснюється Міською дитячою лікарнею
№1 і забезпечується медичною сестрою. У ліцеї
обладнано медичний та маніпуляційний кабінети.
Медичним персоналом своєчасно складаються та
упорядковуються медичні карти, у класних журналах
створено листи здоров’я, в яких медпрацівники
зазначають
стан
здоров’я
учнів,
фіксують
індивідуальні норми фізичного навантаження. Згідно
зі станом здоров’я учнів створено групи для дітей з
обмеженим фізичним навантаженням. Проводиться
планове щеплення.
Медичний блок, що складається з 2-х кабінетів
(13.1
м):
медичного
та
процедурного,
які
укомплектовані необхідним медичним обладнанням та медикаментами,
забезпечені холодною та гарячою водою, обладнаний згідно з нормативними
вимогами: є ваги, ростомір, бактерицидна лампа, холодильник для бак препаратів,
сумка-холодильник, кушетка, ширма, маніпуляційні столики, шафа медичної
допомоги, шафа для медичних карток, письмові столи.
У ліцеї спланована робота щодо покращення медичного обслуговування учнів
та працівників. Медична документація на учнів та санітарні книжки вчителів
відповідають вимогам нормативів.
Систематично проводяться рейди з перевірки санітарно-гігієнічного стану
кабінетів, рівня освітленості приміщень. Для релаксації ліцеїстів на перервах
встановлені м’які куточки, обшивка яких поновлена протягом року.
Кафедра фізичного виховання та зміцнення здоров'я проводить єдині дні
медичної інформації, висвітлює найбільш актуальні
проблеми, що пов’язані зі станом здоров'я населення
України й людства в цілому, профілактикою шкідливих
звичок і різних захворювань серед учнів та працівників
навчального закладу.
Усі вчителі використовують здоров’язберігаючі
технології в ході організації навчально-виховного
процесу. Матеріали просвітницької роботи щодо
збереження здоров’я висвітлюються в стенді «Здоров’я
через освіту». На нарадах при директорові, педрадах,
батьківських зборах обговорюються питання загального
стану здоров’я.

5. Організація харчування
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для
раціонального харчування дітей протягом перебування у ліцеї.
Стан харчування учнів знаходиться під постійним контролем адміністрації. З
кожним роком харчування дітей покращується. Урізноманітнено меню ліцейських
обідів. Харчування учнів забезпечує ТОВ «Контракт Продрезерв 5», їдальня
укомплектована фахівцями на 100%.
Харчування дітей проводиться відповідно до меню,
затвердженого санепідемстанцією. На всі продукти є
сертифікати якості.
Розроблено та затверджено режим та графік
харчування дітей у їдальні. Відповідно до результатів
медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної
установи формуються спеціальні медичні групи, а також
уточнені списки учнів, яким потрібне дієтичне
харчування. У ліцеї організоване дієтичне харчування
32-м учням, безкоштовне харчування 31-ому учню
пільгових категорій (1 – дитина з малозабезпеченої сім’ї,
15 – дітей багатодітних сімей, 6 – дітей-інвалідів, 6 –
діти, батьки яких є учасниками АТО, 2 – дитини,
потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, 1 – дитина,
позбавлена батьківського піклування). Проводився
облік учнів, які отримували гаряче харчування за
кошти батьків. Всіма видами харчування було
охоплено 250 учнів (100 %), гарячим харчуванням –
173 учні (79 %).
Медпрацівники ліцею здійснюють контроль за
технологією приготування їжі та за дотриманням
санітарно-гігієнічних норм у їдальні, систематично
підписують брокеражний журнал. Адміністрація
ліцею, куратори, члени центру дисципліни та
порядку учнівського Парламенту контролюють
процес прийому їжі учнями.
Регулярно заступником директора з НВР Перепелицею Т.О., яка відповідає за
організацію гарячого та пільгового харчування, проводиться аналіз організації
гарячого харчування. Інформація про якість та обсяг харчування доводиться до
відома педагогічного колективу та батьків.
Ведеться моніторингове дослідження організації гарячого харчування,
створюються оптимальні умови для забезпечення якості обслуговування та якості
приготування їжі з боку ради ліцею

6. Навчально-виховна робота
У поточному році в 8-ми групах навчались 250 учнів. За результатами
2016/2017 н.р.:
- нагороджено срібною медаллю «За
досягнення у навчанні» випускницю 2017
року Коврову Вікторію (група 11-2);
- видано атестати про повну середню
загальну освіту 64 учням 11-х класів;
- претендентами на золоту медаль «За
високі досягнення у навчанні» є випускники
2018 року: Міщенко Дар’я (група 10-1),
Нолбат Софія (група 10-2);
- претендентами на срібну медаль «За досягнення у навчанні» є випускники
2018 року Мітіна Тетяна (група 10-1), Карпенко Георгій (група 10-2);
- нагороджено Похвальними листами «За високі
досягнення у навчанні» Іваненко Валерію (група 8-2),
Сергієнко Софію (група 8-2), Міщенко Дар’ю (група
10-1), Мітіну Тетяну (група 10-1), Нолбат Софію (група
10-2);
- видано свідоцтва з відзнакою Сіліній Надії (група
9-1), Кузьменко Валерії (група 9-1), Хромченко Вікторії
(група 9-1), Алаликіній Марії (група 9-2);
- видано свідоцтва про базову загальну середню
освіту 60 учням 9-их класів;
- за підсумками конкурсного вступу переведено до
10-го класу ліцею 56 учнів 9-го класу;
- за підсумками успішного проходження навчальної
практики переведено 58 учнів 10-их класів до 11-го класу; 64 учні 8-ого класу до 9го класу.
Згідно наказу від 04.01.2017 р. № 2 «Про організацію проведення відбіркових
турів для комплектування контингенту учнів фінансово-економічного ліцею»
проведено три тури комплексного набору, в ході яких зараховано до 10-ого класу
7 учнів, до 9-го класу – 7 учнів, до 8-ого класу – 68 учнів.
Згідно з річним планом роботи ліцею та планом контролю за якістю
навчальних досягнень учнів, враховуючи Інструктивно-методичні рекомендації
щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної
складової Типових навчальних планів заступником директора з НВР Перепелицею
Т.О. в травні 2017 року здійснено перевірку виконання навчальних планів і
програм та практичного мінімуму письмових робіт за 2016/2017 навчальний рік.
У ході вивчення стану виконання програм були звірені календарно-тематичні
плани, навчальні програми, зошити для контрольних робіт, записи на відповідних
сторінках у класних журналах, проведено співбесіди з учителями ліцею, вивчено

стан ведення класних журналів, зошитів для контрольних робіт та дотримання
Єдиних орфографічних вимог.
Основну увагу було надано перевірці:
- використання годин інваріантної та варіативної складових навчального
плану;
- відповідність вивченого навчального матеріалу учнями навчальним
програмам та календарному плануванню вчителів;
- фактичну кількість використаних годин для вивчення навчальних
предметів запланованій;
- відповідність
кількості
проведених
контрольних,
лабораторних,
практичних робіт, уроків позакласного читання, уроків з розвитку зв’язного
мовлення кількості запланованим;
- відповідність оцінок у класних журналах та зошитах для контрольних,
практичних, лабораторних робіт тощо.
Перевіркою засвідчено, що у 8-х, 9-х, 10-х та 11-х класах за кількістю годин та
змістовно навчальну програму за 2016/2017 н.р. виконано повністю. Кількість
контрольних, практичних та лабораторних робіт відповідає календарнотематичним планам та програмам з відповідних предметів.
Заступником директора з НВР Перепелицею
Т.О. складено рейтингові таблиці академічних
досягнень учнів ліцею. Найвищий рейтинговий
показник мають учні: Тюрякова В. (11-2) – 91,25%,
Демчук Н. (11-1) – 90,00%, Коврова В. (11-2) –
89,91%, Сіліна Н. (9-1) – 89,06%, Хромченко В.
(9-1) – 88,73%, Міщенко Д. (10-1) – 88,33%,
Кузьменко В. (9-1) – 88,24%, Папірна Л. (11-1) –
88,16%, Помінов С. (11-1) – 87,92%, Сергієнко С.
(8-1), Продан Д. (10-1) -86,67%. Кращою за
академічним рейтингом визнано групу 11-1
(78,16%), яка отримала перехідний кубок «Древо
знань».

Результати навчальних досягнень учнів
за підсумками 2016/2017 навчального року
Група

10-1
28
учнів

10-2
30
учнів

11-1
31
учень

11-2
33
учні

Високий
рівень
10-12 б.

Достатній
рівень
7-12 б.

2
10
Міщенко претендент
на ЗМ
(Похвальний
лист)
Мітіна претендент
на СМ
(Похвальний
лист)
Якість – 42,9 % ↓↓ на 1,9 %
1
16
Нолбат Карпенко претендент претендент
на ЗМ
на СМ
(Похвальний
лист)
Якість – 56,7 ↑↑ на 21,2 %
2
23
Демчук
Папірна

Якість – 80,6 % ↑↑ на 6,4 %
2
23
Коврова претендент
на ЗМ
Тюрякова
Якість – 75,8 % ↑↑ на 9,1 %

Середній
рівень
4-12 б.

Початковий
рівень
1-12 б.

16
з них мають
лише одну оцінку
середнього рівня:
Горященко
(біологія)
Шовкопляс
(геометрія)

0

ПЯН – 50,6 % ↑↑ на 0,8 %
13
з них мають
лише одну оцінку
середнього рівня:
Александрович,
Чурсін (геометрія)
Марковська
(іст.України)
ПЯН – 53,1 % ↑↑ на 6 %
6
з них мають
лише одну оцінку
середнього рівня:
Гавріш, Севрюгіна,
Субботіна (біологія)
Конгулов (фізика),
Шваб – (геометрія)
ПЯН – 60,9 % ↑↑ на 4,1 %
8
з них мають
лише одну оцінку
середнього рівня:
Галіцина, Кувайкін,
Чаплюк (англ.мова)
ПЯН – 59,4 % ↑↑ на 3,6 %

Рейтинго
вий
показни
к групи

71,1 %
↑↑
на 2,7 %

79
Якість – 65,4 % ↑↑ на 9,7 %

Успішність – 100 %

72,94 %
↑↑
на 3 %

Критичний рівень:

0 – 44 %

Низький рівень:

45 – 49 %

Допустимий рівень:

50 – 74 %

Оптимальний рівень: 75 – 100%

Якість

підвищилась

на 21,2 %

Успішність – 100 %
0
78,16 %
↑↑
на 4,5 %

Якість
підвищилась

на 6,4 %

Успішність – 100 %
0

ПЯН – 56,2 % ↑↑ на 3,8 %
Успішність – 100 %

СТУПЕНІ ЯКОСТІ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ

Якість
знизилась
на 1,9 %

0

76,24 %
↑↑
на 2,9 %

Якість
підвищилась

на 9,1 %

Успішність – 100 %

Всього

по
10-11
кл.
122
учн.

Порівняно з
результатами
І семестру
2016/2017н.р.

74,61 %
↑↑
на 3,3 %

Якість
підвищилась

на 9,7 %

Група

8-1
32
учні

8-2
32
учні

9-1
33
учні

9-2
31
учень

Високий
рівень
10-12 б.

Достатній
рівень
7-12 б.

0

14

Середній
рівень
4-12 б.

Початковий
рівень
1-12 б.

Якість – 43,8 % ↑↑ на 7,4%
2
16
Іваненко
(Похвальни
й лист)
Сергієнко
(Похвальни
й лист)

18
0
з них мають
лише одну оцінку
середнього рівня:
Тур (фізика)
ПЯН – 48,3 % ↑↑ на 2,1 %
14
0
з них мають
лише одну оцінку
середнього рівня:
Клокова, Рудовіл,
Собакарь, Юсипів
(геометрія)

Якість – 56,3 % ↑↑ на 12,5%
3
23
Сіліна
Кузьменко
Хромченко
(свідоцтво
ЗВ)

ПЯН – 54,0 % ↑↑ на 4,6 %
7
0
з них мають
лише одну оцінку
середнього рівня:
Денисенко
(укр. мова)

Якість – 78,8 % ↑↑ на 18,2 %

ПЯН – 61,3 % ↑↑ на 5,1 %
14
0
з них мають
лише одну оцінку
середнього рівня:
Волошко
(геометрія)

1
Алаликіна
(свідоцтво
ЗВ)

16

Якість – 54,8 % ↑↑ на 14,2 %

ПЯН – 52,5 % ↑↑ на 4 %

Рейтинговий
показник
групи

Порівняно з
результатами
І семестру
2016/2017 н.р.

67,04 %
9↑↑
на 2,4 % %

підвищилась

75
Якість – 58,6 % ↑↑ на 13,2 %

ПЯН – 54,1 % ↑↑ на 4 %
Успішність – 100 %

70,19 %
н↑↑
на 2,5 % 1,9
%

154
Якість – 61,6 % ↑↑ на 11,2 %

ПЯН – 55,1 % ↑↑ на 3,9 %
Успішність – 100 %

Якість
підвищилась

на 12,5 %

Успішність – 100 %
73,13 %
↑↑
на 1,8 % ↑↑
на 1,9 %

Якість
підвищилась

на 18,2 %

Успішність – 100 %
67,89 %
↑↑
на 1,7 % ↑
на 1,9 %

Якість
підвищилась

на 14,2 %

Успішність – 100 %
69,56 %
↑↑
на 2,1 %

Всього

по
ліцею
250
учн.

на 7,4 %

Успішність – 100 %

Всього

по 8-9
кл.
128
учн.

Якість

72,09 %
↑↑
на 2,7 %

Якість
підвищилась

на 13,2 %
Якість
підвищилась

на 11,2 %

У ліцеї плідно працюють чотири предметні комісії: суспільно-гуманітарних
наук, природничих наук, математично-інформаційних наук, фізичного виховання
та зміцнення здоров’я. Робота комісій спрямована на реалізацію І етапу обласного
науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості
громадянського суспільства», складовими процесу якого є підготовка до
суспільного життя ліцеїстів, опанування загальнолюдською і національною
культурою, соціально-політична адаптація молоді та соціально-професійна орієнтація.

У
ліцеї
впроваджується
дослідноекспериментальна робота «Науково-методичні
засади впровадження фінансової грамотності у
навчально-виховний
процес
навчальних
закладів» на 2012-2019 роки (спецкурс
«Фінансова грамотність» для учнів 10-х класів)
та два регіональних експерименти: Тема
експериментальної
роботи:
«Системне
узгодження та збалансування економічної,
екологічної та соціальної складових сталого розвитку у змісті ліцейської освіти» у
рамках проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за
темою: «Інтегрування змісту випереджаючої
освіти для сталого розвитку у навчальновиховний процес» на період 2015/2016 н.р.2020/2021
н.р.
та
«Формування
інформаційної культури ліцеїстів в умовах
випереджаючої
освіти
для
сталого
розвитку».
У
зв’язку
з
цим
була
відкоригована
концепція
ліцею,
яка
розглядає надання освітніх послуг під кутом
зору формування нової системи ціннісних
орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління, створення оптимально
комфортного середовища: в соціальному, економічному, екологічному та
духовному вимірах.
Психологічний супровід та підтримка учнів ліцею у процесі навчання
будувались на вимогах керівних документів Міністерства науки та освіти України.
Практичний психолог ліцею працювала в тісному контакті з адміністрацією та
кураторами груп, вчителями-предметниками для створення позитивного,
інтелектуально зрілого, емоційно сталого середовища, забезпечення достатнього
психологічного супроводження всіх учасників педагогічного процесу.
У ліцеї продовжується впровадження
цільової програми «Обдаровані діти – надія
України». Згідно плану роботи, за допомогою
анкетування
виявлені
обдаровані
діти,
організовано роботу з ними, впроваджуються
новітні
педагогічні
технології
та
використовується
кращий
педагогічний
інноваційний досвід при роботі з ними. Постійно
поповнюється
«банк даних» обдарованої
дитини, запроваджена гнучка система організації навчального процесу, що
відповідає сучасним
тенденціям розвитку освітньої галузі та науково
обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями. З метою творчого
розвитку обдарованих дітей, в ліцеї працює цілісна система роботи, а саме наукове

товариство «Fellow», членами якого є 122 учня та 24 викладача ліцею. На
виконання обласної програми складено заходи та плани роботи. Ефективність цієї
роботи підтверджують досягнення ліцеїстів у Міжнародних, Всеукраїнських,
обласних, міських предметних олімпіадах, турнірах, інтелектуальних конкурсах,
конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.
У поточному році ліцей має 14 переможців обласного, 1 переможця та 1 лауреата
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 72 призера
міського, 19 – обласного, 1 переможця та 1
лауреата Всеукраїнського етапу предметних
олімпіад. Учні ліцею прийняли участь у 29
різнорівневих учнівських конкурсах та 11
Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних
конкурсах. Обдаровані діти ліцею були
вшановані премією та грамотами на ліцейському
святі вшанування обдарованих дітей.

Таблиця результативності участі ліцеїстів
у Всеукраїнських предметних олімпіадах
Кількість
переможців
ІІІ етапу

Кількість
переможців
ІV етапу

%
переможців
від
контингенту
учнів

Навчальний
рік

Кількість
учнів

Кількість
переможців
ІІ етапу

2012/2013

233

62

15

3 лауреати

33,0 %

2013/2014

239

75

19

0

39,3 %

2014/2015

245

69

17

1 лауреат

35,1 %

2015/2016

252

68

18

3 лауреати

30,2 %

2016/2017

250

72

19

1 (ІІІ місце)
1 лауреат

36,7 %

Таблиця результативності участі ліцеїстів
у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН
Навчальний
рік

Кількість
учнів

Кількість
переможців
ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу МАН

2012/2013

237

20

1 (ІІІ місце) 1
учасник

8,9 %

2013/2014

233

18

3 учасника

7,7 %

2014/2015

239

15

1 (ІІІ місце) 3
учасника

6,7 %

2015/2016

245

11

1 (ІІІ місце) 1
учасник

4,9 %

2016/2017

250

14

1 (ІІІ місце) 1
учасник

6,0 %

Кількість переможців
ІІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу МАН

% переможців
від
контингенту
учнів

Реалізація основних завдань і принципів
здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

громадянського

виховання

І. Ціннісне ставлення до себе
Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як
унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу
шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною.
Робота з даного напрямку була представлена такими блоками:
1. Організація самоврядування (професійна орієнтація).
Учнівське самоврядування очолює ліцейський парламент за напрямками:
науковий,
правовий,
дозвілля,
інформаційний, спортивно-оздоровчий,
трудовий.
На початку навчального року
проведено виборча компанія по групах.
В 2016/2017 н.р. ліцейський парламент
працював
у
складі:
президент
парламенту – учениця групи 11-1 Демчук
Н.,
представники
ліцейського
парламенту: Кондрацова К., Коврова В., Неклюдова Т., Щербакова С., Юрченко А.,
Кочанова А. Представники ліцейського парламенту брали активну участь в роботі
районної ради ліцею, стали активними учасниками районної акції «Від серця до
серця», учениця групи 9-1 Білик Олександра стала учасницею міської програми
«Лідерський марафон» та протягом навчального року була депутатом Парламенту
дітей міста.

Цікавими проектами ліцейського парламенту 2016/2017 н.р. стали: участь в
соціальному проекті «Лідерський курс – школа життя», участь у Всеукраїнський
акції «Голуб миру», проведення тематичних лінійок: День партизанської слави;
Визволення Дніпропетровська від нацистських загарбників; День толерантності;
Вшанування жертв голодомору; День гідності та Свободи України; «Дивіться на
нас, як на рівних»; Всесвітній тиждень права; День ліквідації аварії на ЧАЕС;
«Україна – Єдина країна»; «Афганістан – незагоюча рана»; День Рідної мови;
«Шевченко-художник», «Симфонія Перемоги», свято «Ліцейська обдарованість»,
сумісні акції з громадськими організаціями, випуск комп’ютерної газети «Fellow».
За підсумками семестрів парламент ліцею складає рейтингову таблицю участі
груп в виховних заходах. За підсумками участі груп у виховних заходах кубком
«Креативушка» нагороджені: І семестр – група 9-1 (куратор Клачкова М.А.), ІІ
семестр – група 9 -1 (куратор Клачкова М.А.)
2. Організація спортивно-оздоровчої роботи (фізичне виховання)
В вересні 2016 року відкрито ліцейську
спартакіаду. Традиційними спортивними
заходами стали:
- змагання зі стрічкою;
- черлідінг;
- змагання зі скакалкою;
- змагання серед учнів на першість з
футболу, волейболу та настільного тенісу.
У 2016/2017 н.р. збірна команда ліцею
брала участь в різноманітних спортивних конкурсах, а саме:
- зональні та обласні змагання з тенісу (Маринкевич І., Пономаренко Д.,
Злосчастьєва Д., Гордіюк Д., Бондаренко К.);
- районні змагання з шахів (Гладкий О, Кружиліна О, Коваленко М, Гордіюк Д.);
Учениця групи 9-1 Заіченко Олександра стала призером міського та обласного
конкурсу «Знавці олімпійського спорту».
Оздоровча робота була направлена на пропаганду здорового способу життя.
Ліцеїстами проведено конкурс на кращу соціальну рекламу протидії
тютюнопаління «Скажемо тютюнопалінню – Ні!», до Всесвітнього дня боротьби з
тютюнопалінням проведено просвітницький ярмарок «Павільйон доброго
самопочуття». Ліцеїсти взяли участь у Днях здоров’я при міській лікарні № 9.
Хлопці допризовного віку пройшли медичне обстеження.
II. Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини (родинно-сімейне виховання)
Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих,
родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння
співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та
просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і
діла. У зв'язку з цим найцікавіше проведено свято «Вечір знайомств», святкова

лінійка, присвячена Дню вчителя, свято «День ліцейського братерства», свято
«День Святого Валентина», концерт творчої самодіяльності до Міжнародного
жіночого дня.
Учениці груп 9-2 Предко Т. та 11-2 Неклюдова Т. взяли участь у міському
конкурсі «Ми проти гендерного насильства».
III. Ціннісне ставлення до праці (професійна орієнтація)
Виховними досягненнями цього напрямку ставлення до праці є усвідомлення
соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички
самообслуговуючої та суспільно-корисної праці. У зв'язку з цим у ліцеї проведено
навчальна бізнес-практика для учнів 8-х,10-х класів, трудові десанти за економію
сировини та електроенергії, трудові акції: «Чисте подвір’я – чистий ліцей». Учні
ліцею активні учасників предметних олімпіад, конкурсів – захистів МАН, творчих
конкурсів.
IV.Ціннісне ставлення до природи (еколого-натуралістичне виховання)
Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе
як невід'ємної частини природи, взаємовідносин
людини та природи, бережливого ставлення до
природи. У зв'язку з цим проведено екологічну
кампанію присвячену Дню Землі та проведену
тематичну лінійку до 31-річниці аварії на ЧАЕС. На
передодні нового року учні ліцею створили
екологічні ялинки. Учениця групи 9-2 Антонюк
Вікторії взяла участь у міському конкурсі
«Новорічна композиція». Ліцеїсти продовжують підтримувати волонтерів міста
Дніпропетровська, є учасниками акції «Батарейки, сдавайтесь». З 2011 року
Парламентом ліцею започатковано проведення Водного фестивалю, у рамках
якого проводяться конкурси творчих робіт за номінаціями:
- соціальна реклама «Крапля за краплею»;
- творчий конкурс «Вода у моєму житті»;
- пошуковий конкурс «До чистих джерел»;
- есе «Водні ресурси для майбутнього»;
- літературно – музичні композиції.
За підсумками всіх конкурсів переможцями
стали учні групи 11-1.
V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва (художньо-естетичне виховання)
Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та
засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до
творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації. У зв'язку з цим у ліцеї
проведено: вечір знайомств, новорічну шоу-програму «Бременські музики»,
святкову лінійку до Дня Святого Валентина.

Учні ліцею брали участь у районних, міських та обласних конкурсах:
№
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

11
12

13

Назва конкурсу,
турніру
Конкурс малюнків
на олімпійську
тематику
«Собори наших
душ»
Конкурс малюнків
«Ми проти
гендерного
насильства»
«Формула успіху»
«Замість ялинки
зимовий букет»
«Новорічна
композиція»
«Знавці
Олімпійського
спорту»
«Мій рідний край.
Моя Земля»
«Музей АТО: мої
враження та
відчуття»

Рівень (міський,
обласний)

Вікова
категорія

Результативність

обласний

9-2

Предко Т. (призер)

міський

9 - 11

Неклюдова Т. , Юрченко А.,
Сухановська Є., Сопільняк К.
- переможці

міський

9 – 11

Неклюдова Т.,
Предко Т.

районний

9 – 11

міський

11-1

Таран В.

міський

9-2

Антонюк В.

міський,
обласний

9-1

Заіченко О. (І місце),
(ІІІ місце)

обласний

10-1

Міщенко Д. (ІІ місце)

8

Іваненко В.,
Сухановська Є.,
Стрюковатський В.,
Ступакова Д.

міський

Моя Батьківщина
обласний
10-2
Прилуцька Д., ІІІ місце
Україна
Участь в спортивних конкурсах та змаганнях
Фітнес марафон
«Дніпро-фітнесміські
9-1
ІІІ місце
штурм»
Кружиліна О, Коваленко М.,
Змагання з шашок
районний
8–9
Гладкий О., Гордіюк Д
Маринкевич І.,
міський,
Злосчастьєва Д.,
Змагання з тенісу
8 – 10
обласний
Пономаренко Д.,
Гордіюк Д.

VІ. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (національнопатріотичне, превентивне виховання)
У ході допризовної підготовки учні ліцею набувають військових знань і
практичних навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми
бойової підготовки.

У 2016/ 2017 н. р. у процесі виконання курсу Захист Вітчизни учні засвоїли
основні вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил. Юнаки одержали
знання про озброєння і військову техніку, набули військових знань, умінь і
практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи
цивільної оборони і набули навичок захисту від зброї масової поразки. Пройшли 3денні військово-польові збори з виконанням бойових стрільб. Програму з курсу
«Захист Вітчизни» виконано.
На уроках, у позакласній, позашкільній роботі
учням постійно пояснювалася внутрішня й
зовнішня політика України, зміцнення обороноздатності нашої країни.
Протягом навчального року з учнями ліцею
проводилися тематичні бесіди, лекції, диспути,
доповіді, тематичні лінійки: «Дніпропетровщина в
роки війни. Партизанськими стежками», «День
захисника України», «Тернистий шлях свободи», «З присвятою замордованих
голодом», «Мій рід, моя Батьківщина – це все моя Україна», «Пам’яті Героїв
Небесної сотні», «Афганістан: подвиг, пам'ять, життя», «Марафон пам’яті»,
«Симфонія Перемоги». До Дня Перемоги, Дня
заснування Збройних Сил, Дня пам’яті Героїв
Небесної сотні, Дня Соборності, Дня
визволення
Дніпропетровська
та
Дніпропетровської області,
проводились
уроки мужності, зустрічі з ветеранами війни.
На виконання вимог Закону України
«Про цивільну оборону України» у ліцеї
проводилася відповідна робота.
Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту на 2016/2017 н.р.
ліцеєм в цілому виконані.
На суворому контролі в ліцеї стоїть питання праці та безпеки
життєдіяльності.
З учнями ліцею перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і
фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в
кожному кабінеті, спортзалі.
Перед канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів
та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого
травматизму».
Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням
завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках
праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.
Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі
ліцею: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади — і фіксувалися в журналі

інструктажу учнів з техніки безпеки під час трудової підготовки при проведенні
позакласних заходів.
Куратори груп систематично проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму
Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями
району, які фіксувалися в класних журналах.
Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:
• засіданні методоб’єдання кураторів 31.08.2016., 16.01.2017, 22.05.2017.
Протягом року проводилися профілактичні бесіди шкільної медсестри з
профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в
учнівському середовищі. Оформлено куточок «Здоров’я через освіту». Традиційно в
травні проводяться Дні здоров’я з виїздом в екологічні чисті куточки
Дніпропетровщини.
Куратори груп проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про
заборону тютюнопаління на території ліцею та вплив тютюну на організм людини.
По ліцею видано наказ «Про ознайомлення учнів ліцею з нормативними
документами, щодо вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та
тютюнових виробів» всі учні ознайомленні з наказом під підпис.
Протягом навчального року в ліцеї випадків травмування не було.
З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення
профілактичної роботи протягом навчального року в школі працювали гуртки:
* «Біологічна роль води»;
* «Таємниці нумізматики»;
* «За лаштунками шкільної математики»;
* «Захист Вітчизни»;
* «Волейбол»;
* «Основи податкових знань»;
* «Основи дослідницької роботи».
Адміністрацією ліцею та кураторами була проведена певна робота з батьками
та учнями:
• організовано роботу шкільного психолога та соціального педагога;
• складено списки дітей пільгових категорій.
У ліцеї в 2016/2017 н.р. були учні пільгового контингенту, це:
• діти з багатодітних сімей — 15 учнів;
• діти-інваліди – 7 учнів;
• діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС –
2 учні;
• діти, батьки які беруть участь в АТО – 8
учнів;
• діти, які переміщуються з тимчасово
окупованої території – 4 учні;
• діти, з неповних сімей — 35 учнів.
Протягом навчального року цим учням надавалася допомога.

Цікаво протягом року учні ліцею проводили своє дозвілля відвідували
культурні заклади міста, побували на екскурсіях.
Аналіз відвідування учнями ліцею культурних закладів міста
Дата
відвідування

Кількість учнів

08.09.2016

32

Філармонія. Перегляд вистави
«Україна - Європа»

29.09.16

25

Відвідування Історичного
музею

27.10.16

25

Відвідування Історичного
музею «Музей АТО»

25.10.2016
28.03.2017

20
45

09.11.16

30

11.10.2016
06.12.2016

16
8

Заклад
Відвідування Історичного
музею (виставка до ювілею
української гривні)

Театр Шевченка. Перегляд
вистави «Наталка Полтавка».
Перегляд вистави «АТО.
Ангели тебе оберігають»

Аналіз проведення екскурсій для учнів ліцею
Захід
Екскурсія до м.Тернопіль
Екскурсія до м.Львів
Поїздка до Карпат. Відпочинок
в смт.Ворохта
Екскурсію до «АБ «Радабанк»
на виставку «Історія
грошового обігу на території
України»
Екскурсія до м.Одеса

Дата
екскурсії
26.10.2016 –
30.10.2016
25.12.2017 –
29.12.2017
05.01.2017 –
11.01.2017
27.03.2017

26.03.2017 –
29.03.2017

Кількість учнів
15
32
24
25

11

7. Робота з батьками та громадськістю
Створення системи державно-громадського управління навчальним закладом
забезпечує тісну взаємодію усіх напрямків управлінської діяльності.
У закладі працює Рада ліцею, котра
активно вирішує питання ліцейського життя,
допомагає в удосконаленні матеріальної бази
ліцею, забезпеченні навчального процесу
наочністю,
фаховими
журналами,
посібниками, технічними засобами навчання.
Рада ліцею розглядає питання соціального
захисту
учнів
пільгових
категорій,
оздоровлення, матеріального стимулювання
учнів.
Згідно рішенню ради ліцею від 18.05.17 № 2 «Про вшанування обдарованих
учнів ліцею на святі «Ліцейська обдарованість» кращі ліцеїсти були відзначені
преміями на суму 8250 грн.
Спільно з педагогічною радою члени ради ліцею приймають рішення щодо
нагородження випускників Золотою й
Срібною медалями, похвальними листами й
грамотами, визначають доцільність вибору
предметів варіативної частини робочих
навчальних планів. Представники ради
беруть участь у засіданнях атестаційної
комісії, у рейдах з обстеження житловопобутових умов проживання учнів пільгових
категорій, розглядають питання щодо

морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,
подають на розгляд педради пропозиції щодо поліпшення позакласної й
позаурочної роботи з учнями.
У закладі діє Рада лідерів, яка тісно співпрацює з адміністрацією закладу.
Учнівська рада має свій Статут, в якому
відображено права та обов’язки учасників
учнівського самоврядування. У Статуті
визначені
основні
напрямки
роботи
учнівської ради. Учнівська рада проводить
всі напрямки діяльності в узгодженні зі
своїм планом роботи. Учні координують
свою
діяльність
з
громадськими
організаціями
в
районі,
активно
допомагають
у
важливих
ліцейських
справах. Взаємини членів ради учнівського самоврядування та педагогічного
колективу побудовані на довірі та співробітництві.
Науково-методична робота ліцею забезпечується завдяки плідній співпраці
між ліцеєм та громадськими організаціями, вищими навчальними закладами,
державними організаціями.
Таким чином, у ліцеї створена атмосфера підтримки, довіри, розуміння, яка
допомагає учням ефективно навчатися та досягати успіхів.

Директор ліцею

Д.А.Новохатна

Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей»
Дніпропетровської міської ради
ПРОТОКОЛ № 7
26.06.2017 року
м.Дніпропетровськ
Загальні збори
Голова - Срібненко О.О.
Секретар - Мар’їна О.В.
Присутні: Демчук З.О., Дідковський А.А., Задесенець А.О., Клачкова М.А.,
Крайняк О.В., Мареха В.О., Мар’їна О.В., Нікіфорова Т.І., Перепелиця Т.О., Сапачова
Т.Г, Срібненко О.О., Філозова Л.В., Хоменко О.М., Шаріпова Т.В., Ярощук Н.О.,
батьківський комітет ліцею.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звітування директора Комунального закладу освіти «Фінансовоекономічний ліцей» Дніпровської міської ради Новохатної Д.А. перед педагогічним
колективом та громадськістю.
2. Оцінка діяльності директора ліцею шляхом таємного голосування.
СЛУХАЛИ:
Новохатну Д.А., директора ліцею.
Доповідь додається (додаток 1).
Шляхом таємного голосування учасники загальних зборів визначили
діяльність директора ліцею:
- задовільною - 41 чол.;
- незадовільною - 0;
- утримались - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Вважати діяльність директора ліцею Новохатної Д.А. задовільною.
2. Взяти інформацію до відома.

Голова зборів
Секретар

О.О.Срібненко
О.В.Мар’їна

