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ЧЕРВЕНЬ 

Розділ Зміст діяльності Форма 

контролю 

Відповідальні Примітка 

про 

виконання 

1.1. Реалізація 

завдань 

освітньої 

діяльності ліцею, 

забезпечення 

прав особистості 

на освіту 

Зарахування на навчання дітей у 1-й клас Наказ Савчук Л.Я. 

Вента Н.М. 

 

Перевід учнів 9-х класів Наказ Савчук Л.Я. 

Підляський А.І. 

 

Переведення учнів1-4 класів, 5-8  і 10 класів. Наказ Савчук Л.Я., 

Заст.директора 

 

Підсумки роботи  бібліотеки у 2019/2020 н.р. Наказ  Бучма І.Ю. 

Климента Г.М. 

 

Проведення повторної атестації з відповідних навчальних 

предметів. 

Наказ  Савчук Л.Я.  

Підляський А.І. 

 

Створення комісії з вирішення спірних питань щодо 

переводу учнів у наступні класи 

Наказ Савчук Л.Я. 

Бучма І.Ю. 

 

Випуск учнів 11 класів з ліцею Наказ Савчук Л.Я.  

2.1.Забезпечення 

змісту 

профільного 

навчання 

Вивчення питання щодо вибору найбільш бажаних 

профілів навчання (анкетування учнів, батьків, учителів) 

Анкетування  Соціально-

психологічна 

служба 

 

 Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

батьками (особами, які їх замінюють) щодо необхідності та 

можливостей навчального закладу у відкритті того чи 

іншого профілю 

Батьківські 

збори 

Класні 

керівники 

 

2.2.Забезпечення 

реалізації 

завдань НУШ 

Формування сучасного освітнього простору шляхом 

упровадження сучасних інформаційних технологій  у 

освітній процес   

Наради, 

семінари 

Вента Н.М.,  

Бундз Л.М. 
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 Висвітлення виконання заходів щодо впровадження Нової 

української школи на сайті ліцею 

Інформація  Голова м/о         

Бундз Л.М. 

 

2.3. Атестація та 

оцінювання 

знань учнів 

Організація участі учнів  11-х кл. у ЗНО. Наказ  Підляський А.І. 

Кл. керівники 

 

2.4.Соціально-

психологічний 

супровід. 

Харчування 

учнів.  

Надання матеріальної допомоги дітям, позбавленим 

батьківської опіки при випуску зі школи 

Наказ  Савчук Л.Я., 

Заступник 

директора 

 

Забезпечення безкоштовними путівками в літні оздоровчі 

табори дітей-сиріт, напівсиріт, з малозабезпечених сімей  

Наказ  Савчук Л.Я., 

Заступник 

директора 

 

3.1.Організація 

навчально-

пізнавальної 

діяльності  учнів 

Організація роботи літнього табору для ліцеїстів. Наказ,план Заступник 

директора 

 

3.2.Забезпечення 

діяльності 

педагогічних 

працівників 

Індивідуальні консультації з організації роботи  у 

наступному навчальному році 

Консультації Заступники 

директора  

 

Планування роботи вчителів під час літніх канікул План-графік Заступники 

директора 

 

3.3.Співдружніст

ь сім’ї  та 

закладу освіти. 

Робота з 

батьками, 

громадськістю 

Проведення індивідуальних консультацій для батьків  

майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до 

навчання. 

Консультації Вчителі 

початкових 

класів 

 

Батьківські збори для батьків першокласників Порядок 

денний 

Вчителі 

перших класів 

 

Засідання батьківського комітету : 

- Підсумки роботи за рік 

- Організація літнього оздоровлення пільгових 

категорій 

- Навчальний план ліцею на наступний рік 

Протокол Голова БК  
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3.4.Охорона 

життя та 

здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу. 

Цивільний 

захист. 

Діяльність ліцею 

як закладу 

освіти сприяння 

здоров'ю 

Щоденне інструктування учнів з ТБ під час виконання 

ремонтних робіт і прибирання приміщень та двору. 

Інструктування Педколектив  

Про проведення заходів з оздоровлення учнів Наказ  Заступник 

директора 

 

4.1.Організаційн

о-педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

Організація та проведення урочистого вручення  

документів. 

Сценарій, 

Наказ 

Савчук Л.Я. 

Заступник 

директора 

 

Педрада: 

- про підсумки проведення ДПА та випуск учнів 9 -х кл.; 

- про видачу свідоцтв про  загальну середню освіту з 

відзнакою випускникам 9-х кл. 

- про підсумки проведення ДПА та випуск учнів 11-х кл.; 

- нагородження випускників 11-х класів золотою та 

срібною медалями. 

Протокол, 

накази 

 

 

   

 

Підляський А.І. 

Савчук Л.Я., 

 

Підляський А.І. 

Савчук Л.Я., 

 

4.2.Контрольно-

аналітична 

діяльність 

Аналіз виконання навчальних програм з предметів 

інваріантної складової навчальних планів в 1-11-х кл. за 

2019/2020 н.р. 

Наказ Савчук Л.Я. 

Бучма І.Ю. 

 

Аналіз результатів ДПА в 9-х класах Наказ  Баб’як М.П.  

Про результативність навчальних досягнень учнів 2-11-х 

класів за 2019/2020 н.р. 

Наказ Підляський А.І.  
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5.Науково-

методичне 

забезпечення та 

інноваційна 

діяльність 

Підсумки методичної роботи за 2019/2020 н.р. та завдання 

на 2020/2021 н.р. 

Наказ Бучма І.Ю.  

Підсумки проведення методичної роботи з іноземних мов в 

2019-2020н.р. та завдання на 2020/2021 н.р. 

Наказ Баб’як  М.П.  

6.Розвиток 

партнерських 

зв’язків та 

міжнародного  

співробітництва 

Українсько-канадський освітній проект «Two Cultures – 

One Soul»  

Роботи учнів Савчук Л.Я., 

Баб’як  М.П., 

Пазинюк О.Я. 

 

Проект з іноземних мов «Lviv Teen Talks» Учнівські 

проекти 

Баб’як  М.П., 

Голова м/о 

 

7. Фінансово-

господарська 

діяльність та 

організація 

освітнього 

середовища 

Ремонт  приміщень ліцею. Ремонт Іванишин П.П.  

Виконання ремонтних робіт і призначення відповідального 

за проведення робіт та використання матеріалів. 

Наказ Савчук Л.Я.  

Прибирання  двору ліцею. Прибирання Іанишин П.П.  

Складання балансового звіту та інших звітних документів 

за ІІ-ге півріччя. 

Звіт Паскур Л.Я. 

Недомірко Л.В. 

 

Аналіз витрат позабюджетних коштів. Акт Савчук Л.Я., 

Недомірко Л.В. 

 

 


