
Звіт директора Ліцею№ 10 м. Ковеля Волинської області 

Розділ І. Підвищення рівня організації освітнього процесу 

     Педагогічний колектив Ліцею № 10 м. Ковеля у 2020 - 2021н. р. працював 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів 

Президента України, рішень Уряду України, органів управління  всіх рівнів з питань 

освіти і виховання щодо реформування та якості освіти; правил і норм охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, Статуту закладу, дотримання норм Конвенції про права дитини. 

Повністю забезпечувалося право дітей 6-18 років на повну середню освіту. 

У 2020-2021 н. р. у закладі освіти  навчалось 982 учні у 36 класах: 424 учні (15 класів) 

– у 1-4 класах, у 5-9 класах – 494 учні (18 класів), 10-11 класи – 66 учнів (3 класи).  

Індивідуальне навчання: педагогічний патронаж було організовано для 5 учнів – у 5-А, 7-

А, 8-В, 9-А, 2-Г класах; домашня форма навчання – по одному учню у 4-Б, 5-Г, 7-Б, 10-А 

кл.; екстернат – 2 учні 11 класу. Прибуло – 33 учні, вибуло - 36 учнів. Для учнів 1-4 класів 

функціонувало 2 ГПД. 

Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти отримали 87 випускників 9-их 

класів, з них 8 – з відзнакою, 4 нагороджені похвальними грамотами «За особливі 

досягнення» у вивченні окремих предметів. 32 випускники 11-го класу отримали свідоцтва 

про здобуття повної середньої освіти: 4 – з відзнакою, нагороджені золотою медаллю «За 

високі досягнення у навчанні», 11- похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів». 47 випускників 9-их класів продовжать навчання у Ліцеї, 40 

– навчання в закладах І-ІІ рівнів акредитації. 30 випускників 11-го класу продовжать 

здобувати освіту: 5 – у навчальних закладу І-ІІ рівнів акредитації, 25 – ІІІ-ІV рівнів. 

Ліцей налічує 36 класних кімнат. Наявні: два комп`ютерні класи з 26   комп`ютерами, 

підключеними до мережі  Інтернет, їдальня, спортивна та актова зали, майстерні: з 

обслуговуючої праці, столярна, слюсарна, бібліотека; на території - до послуг учнів 

спортивні майданчики. 

Станом на 01. 09. 2020 р. надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти у закладі 

забезпечували 73 педагогічних працівники з них: 

спеціалістів – 10, за кваліфікаційними категоріями: ІІ – 5; І – 14; вища – 19; за 

педагогічними званнями: «старший учитель» – 14; «вчитель–методист» – 11. 
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Навчальні досягнення здобувачів освіти 

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів 4-11 класів за 2020-2021 н. р. 

засвідчив, що високий рівень навчальних досягнень мають: 

o у 4 класах (3 класи – 89 учнів) 22 учні (25%); 

o у 5-9 класах (18 класів – 492 учні) 65 учнів (13,2%); 

o у 10-11 класах (3 класи – 66 учнів) 11 учнів (16,6%),  

o  

Розподіл учнів 4- 11 класів за рівнями навчальних досягнень 
         Рівень 

знань             
Класи 

Всього 
учнів 

Початковий Середній Достатній Високий Якісний 
показник учнів % учнів % учнів % учнів % 

4 89 3 3 21 24 43 48 22 25 73 

5-9 492 53 10,8 202 41 172 34,9 65 13,
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48,1 

10-11 66 12 18,2                                  25 37,
9 

18 27,3 11 16,
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4-11 647 68 10,5 248 38,
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233 36,0 98 15,
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Клас Середній бал навчальних досягнень Місце у рейтингу 

І семестр Рік 

4-А 8,4 8,4 9 

4-Б 8,7 8,7 6 

4-В 8,5 8,7 6 

5-А 9,0 8,9 5 

5-Б 8,4 8,7 6 

5-В 9,9 10,1 1 

5-Г 8,9 9,1 4 

6-А 8,7 8,9 5 

6-Б 9,3 9,5 2 

6-В 8,7 8,9 5 

6-Г 7,2 7,5 12 

7-А 7,0 7,0 15 
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Якісний показник успішності за класами 



7-Б 8,3 8,3 10 

7-В 9,2 9,3 3 

7-Г 7,4 7,5 13 

8-А 7,6 7,8 12 

8-Б 8,1 8,2 11 

8-В 7,1 7,3 14 

9-А 7,2 7,5 12 

9-Б 7,8 8,2 10 

9-В 8,3 8,6 7 

10-А 8,4 8,5 8 

10-Б 8,5 8,6 7 

11 7,7 8,2 10 

Середній 

по ліцею 

8,3 8,4  

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз успішності класів відносно середнього бала 

 
Також, відповідно до звітів про рівень навчальних досягнень учнів за семестрами 

та за рік, було визначено якісний показник за окремими предметами (%). 
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 Найнижчий якісний показник – з предметів природничо-математичного циклу, 

найвищий – з предметів художньо-естетичного спрямування. У рейтингу ЗЗСО 

Волинської області заклад на 119 місці серед 267: 

рейтинговий бал – 108,2, 

бал ЗНО – 126,2, 

Учнів/тестів – 31/126, 

Склав % - 88%, 

місце в топі 3436 серед 9142,  

у минулому році – 16 серед 256. 

Робота з обдарованими  здобувачами освіти 

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив ліцею цілеспрямовано працював 

над розвитком творчих та академічних здібностей здобувачів освіти. В значній мірі цьому 

сприяла система роботи, спрямована на ефективне використання інноваційних освітніх 

технологій, в основі якої -  інтереси школяра, його індивідуальний потенціал, пошук, 

навчання, виховання,  педагогічна підтримка. 

 В цьому напрямку здійснено ряд заходів:  

- проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурси 

«Юні літератори Волині», мовно-літературний ім. Т.Г.Шевченка, знавець української 

мови імені Петра Яцика; 

- педагогічний колектив сприяв підготовці та навчанню учнів школи в МАН, 

написанню, захисту науково-дослідницьких робіт, участі учнів ліцею в турнірах на 

міському та обласному рівнях; 

- забезпечено результативну участь здобувачів освіти у конкурсах різного рівня; 

- підготовлено подання на призначення стипендії міського голови учням, які виявили 

особливі успіхи за результатами участі в предметних олімпіадах різного рівня, конкурсах-

захистах науково-дослідницьких робіт, обласних та Всеукраїнських турнірах; 

У період з 09.10. по 23.10.2020 року в ліцеї відбувся І етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. В  учнівських олімпіадах брали участь  учні 7-

11 класів – 306 учнів ( у 2019-2020 н. р. – 335 учнів, у 2018-2019 н. р. – 458 учнів). Найбільш 

чисельними й організованими були предметні олімпіади  з: історії (44 учні), математики 

(41 учасник), української мови (43 учасники), географії (35 учасників). 

Також у жовтні у ліцеї проходив І етап мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. 

Шевченка, у якому взяли участь 35 учнів 5-11 класів. 

 У зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію (COVID -19) та 

з посиленням карантинних заходів ІІ і ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу 

імені Т.Г. Шевченка були скасовані. Проте, у січні ВІППО був проведений обласний етап 
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онлайн олімпіади з фізики, в якому взяла участь учениця 7-А класу Лазарук Анна і здобула 

ІІІ місце. 

Розвитку творчої активності учнів сприяла участь у Всеукраїнській українознавчій  

грі «Соняшник» (координатор: вчитель української мови та літератури Макарук К. Г.), 

Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» (координатор: вчитель 

біології Оринчак О.А.). 

На високому рівні було організовано науково-дослідницьку роботу, на базі Ліцею 

функціонувало 2 секції Ковельської філії ВОМАН: гідрології, керівник Шульгач С.М., 

науково-технічної творчості, керівник – Селівончик М.В.. Слухач секції гідрології – 

Білашук Артем, учень 10-Б класу став переможцем обласного етапу і представляв місто, 

Волинську область у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт, який відбувся онлайн, виборов ІІІ місце. Цей же учень за 

результатами індивідуальної першості на обласному турнірі юних географів 

нагороджений дипломом ІІІ ступеня. На обласних турнірних змаганнях з географії трьох 

учнів ліцею нагороджено дипломом ІІІ ступеня, керівник – Шульгач С.М. Учениця ліцею 

взяла участь  У ТУРНІРІ «Юний хімік», увійшла до складу збірної команди міста, яка була 

нагороджена дипломом ІІ ступеня на обласних турнірних змаганнях за високий рівень 

знань з предмета. 

 На конкурсі-виставці молодіжних інноваціних проєктів «Майбутнє України» у 

номінації «Машинобудування» Чох Валентин, учень 10 класу посів І місце, керівник 

Селівончик М.В. 

Впродовж лютого 2021 року у ліцеї був проведений заочний конкурс 

«Юнілітератори Волині», за чотирьма номінаціями: проза, журналістика, казка, поезія. На 

розгляд журі було подано 9 робіт, усі надіслані на міський конкурс. 

У міському етапі цього конкурсу  призові місця здобули: 

- І місце - учень 5-Г класу Добиш Роман (вчитель Возняк О. І.); 

- ІІ місце – Лесик Артем, учень 5-Г класу ( вчитель Романчук Т. А.); 

- ІІІ місце – Жихор Данило, учень 5-Г класу( вчитель Возняк О.І.);  

      -  І місце - учениця 4-В класу Шлюєва Марія (вчитель Гаврилюв В.Є.); 

      -  ІІ місце  - Янчук Ангеліна, учениця 4-Б класу (вчитель Возняк Олена Іванівна); 

- ІІ місце - учениця 5-А класу Шевченко Віталіна (вчитель Нецька Т. С.); 

- ІІ місце - учениця 5-В класу Панасюк Юлія (вчитель Романчук Т. А.). 

 За підсумками обласного заочного конкурсу «Юні літератори Волині», номінація 

«журналістика», відзначено творчий підхід до розкриття теми у публіцистичному творі 

Шевченко Віталіни, учениці 5 класу – І місце, учитель – Нецька Т.С.. ІІІ місце здобув 

Добиш Роман, учень 5 класу, номінація «Проза», учитель – Возняк О.І., лауреатом стала 

Шлюєва Марія, учениця 4 класу, учитель Гаврилюк В.Є. 

У лютому в Палаці учнівської молоді імені Івана Франка відбувся конкурсний відбір 

юних читців поезії Лесі Українки, в якому взяли участь  2 учнів ліцею: Кавас Руслан (4-Б) 

та Мельник Вікторія (8-Б клас). Учасники конкурсу презентували один твір або уривок із 

твору Лесі Українки за вибором. За результатами конкурсу обоє учнів були відібрані для 

участі у всеукраїнському флешмобі, приуроченому до 150-ї річниці з Дня народження Лесі 

Українки. 

Дорошук Суламіта (6-Б кл.) – переможець Міжнародного конкурсу плакатів «Уявіть 

свою майбутню планету» до Дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу. 

За вагомі здобутки за результатами участі в турнірах, творчих конкурсах, інтернет 

олімпіадах, конкурсах - захистах наукових робіт МАН четверо учнів ліцею отримали 

іменну премію міського голови – Білашук Артем, Чох Валентин (уч. 10-Б кл.), Фескова 

Вікторія (10-А кл.), Лазарук Анна (7-А кл.). 



Проведено для учнів 4-их класів «Інтелектуальні перегони» з української і 

англійської мов, інформатики, математики, природознавства. Розвитку творчої активності 

учнів сприяє участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (координатор 

Давидюк О.О.), Всеукраїнській країнознавчій грі «Соняшник» (координатор Смаль Н.В.), 

Міжнародній грі зі світової літератури «Sunflower» (координатор Савчук Ю.П,), 

Міжнародному природничо-інтерактивному конкурсі «Колосок» (координатор 

Гладишкевич Г.М.). Савчук Ю.П. підготувала переможця міського і призера обласного 

етапу – ІІ місце експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний 

дослідник», номінація Охорона здоров’я». Учні учителів Возняк О.І., Гладишкевич Г.М., 

Савчук Ю.П., Коляди Т.О. – активні учасники Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

урок», «Всеосвіта». 

Виховна робота 

У ліцеї сформовані, активно функціонують органи учнівського самоврядування. Це 

дає змогу залучити здобувачів освіти до різноманітних видів діяльності та управління 

дитячими колективами за класами. Спільна діяльність учнів у комісіях учнівського 

самоврядування (навчальна, інформаційна, дисципліни і порядку, дозвілля, санітарна) 

сприяє вихованню організаторських здібностей, вмінню співпрацювати на принципах 

рівності, гласності, демократизму. 11 листопада відбулися вибори голови «Братства 

ліцею» у форматі онлайн-голосування. За підсумками голосування головою було обрано 

Олещук Катерину, ученицю 9-Б класу. Діяльність учнівського самоврядування ліцею 

здійснювалося через організацію змістовного, інноваційного і цікавого позаурочного 

життя. Мета і завдання реалізовувались через різноманітні заходи: тематичні відеоролики, 

конкурси, випуск онлайн-газет, свята, проєкти, арт-челенджі, онлайн-флешмоби, квести, 

виставки, спортивні змагання, інтелектуальні ігри, тощо; щомісяця відбувалися засідання 

комісій «Братства ліцею». 

Дуже активними і масовими були заходи учнівського самоврядування до 

відзначення 150-роковин від Дня народження Лесі Українки: понад 300 учнів ліцею 

долучилися до Всеукраїнського арт-челенджу «Слово, чому ти не твердая криця!, у 

номінаціях: реп-біографія Л. Українки, художнє читання поезії, міні-інсценізації творів, 

виконання пісень на слова Л. Українки. Гурт учнів здобув ІІІ місце в обласному етапі цього 

арт-челенджу, номінація «Реп-біографія Л. Українки» (керівник – Зеленко С.С.). Класний 

колектив 5-Г (кл. керівник Волосюк В.В.) брали участь у міських урочистостяхбіля 

пам’ятника Л.Українки, організували інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?» для учнів 8-11 

класів за творчістю Л.Українки. За активне впровадження засад учнівського 

самоврядування в класних колективах відзнач роботу класних керівників: Давидюк О.О., 

Подпалової О.М., Гелюти В.С., Гущук Л.Я., Товкач І.Є., Рубік О.О., Сомчинської К.П., 

Місюри Л.В., Волосюка В.В., Зеленко С.С., Гаврилюк Л.Є., Килиби Т.І., Андріюк І.Я., 

Слободян Л.М. 

Відповідно соціального паспорту в ліцеї навчається 2 дітей сиріт (7-Г, 8-В кл.), 5 

дітей позбавлених батьківського піклування (6-Б, 6-Г, 5-А, 7-Г, 7-А), 4 перебувають на 

обліку в службі у справах дітей, як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах 

(4-А, 7-Б, 9-А, 10-А), 257 дітей з багатодітних сімей (1-А – 6, 1-Б – 3, 1-В – 3, 1-Г – 8, 2-А 

– 5, 2-Б – 11, 2-В – 4, 2-Г – 9, 3-А – 12, 3-Б – 6, 3-В – 10, 3-Г – 5, 4-А – 5, 4-Б – 5, 4-В – 6, 5-

А – 12, 5-Б – 8, 5-В – 6, 5-Г – 12, 6-А – 9, 6-Б – 5, 6-В – 8, 6-Г – 10, 7-А – 10, 7-Б – 7, 7-В – 

4, 7-Г – 5, 8-А – 9, 8-Б – 6, 8-В – 11, 9-А – 5, 9-Б – 7, 9-В – 8, 10-А – 10, 11-4). 10 дітей з 

малозабезпечених сімей (1-Б, 1-Г, 3-Г, 4-В, 6-Г, 7-А, 9-А, 9-В), 35 учнів - батьки яких є 

учасниками ООС (1-А, 1-Б, 2-А, 2-Г, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В, 5-А, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-Г, 9-

А, 9-В, 11), 2 дітей - батьки яких загинули в АТО (2-В, 6-А), 5 дітей з особливими освітніми 

потребами (2-Г, 5-А, 7-А, 8-В, 9-А), 9 осіб з інвалідністю (2-Б, 2-Г, 5-А, 7-А,8-В, 9-А). 



Упродовж навчального року в ліцеї відбувалися такі заходи як у класних колективах, 

так і загальноліцейні:  

● кл.керівником 5-Г – Волосюком В.В. започатковано проєкт «Добра справа», 

на їх особистому рахунку 5 таких справ, розробив і виготовив персональні 

щоденники для учнів свого класу; 

● тематичні заходи Олімпійського тижня (14-25 вересня); 

● 25 вересня заходи відзначення Всесвітнього Дня туризму;  

● 01-31 жовтня – тематичні заходи в рамках Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек. Войтюк В.Д., завідувачка бібліотекою стала лауреатом 2-

го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020»; 

● 09-30 листопада – заходи проєкту «Національно-патріотичне виховання»; 

● 09-13 листопада – заходи тижня знань з основ безпеки; 

● 15 грудня – заочна виставка-конкурс «Новорічний подарунок»; 

● 13-18 січня – онлайн флешмоб «Фестиваль колядок та щедрівок»; 

● були проведені заходи з метою відзначення Героїв Небесної Сотні, 

Міжнародного дня рідної мови, 150-річчя з дня народження Лесі Українки, 

Дня Європи; 

● 01-19 березня – тематичні заходи проєкту «Безпека життєдіяльності, здоровий 

спосіб життя»; 

● 01-30 квітня – тематичні заходи проєкту «Екологічне виховання»; 

● 17-21 травня – тематичний Тиждень безпеки дорожнього руху; 

● 14 травня – День ЦЗ; 

● 05 травня-07 червня – заходи проєкту «Родинно-сімейне виховання». 

 У 2020-2021 н.р. у Ліцеї функціонувало 19 гуртків, у яких займалося 286 учнів 

(32%). Учасники спортивних секцій, керівники – Волосюк В.В., Мороз М.В., туристичного 

клубу «Вікторія», керівник – Ільюк В.В., брали активну участь у міських змаганнях, 

організовувалися різні змагання й у Ліцеї: турнір з волейболу серед учнів 8-11 класів, 

матчова зустріч юнацьких команд -5-8 класів: Ліцей № 10 – ДЮСШ смт. Люблинець 

(організатор – Волосюк В.В.) ‘за підсумками яких дітям присвоювалися спортивні 

розряди, мали нагороди за індивідуальну першість (пішохідний туризм, спортивне 

орієнтування). Учні, які займаються у гуртках військово-патріотичного спрямування 

(керівник Фомук О.В.), були особливо активними у заходах під час проведення Дня ЦЗ, 

Захисника України, першості Ліцею з кульової стрільби, майстер класу «Сучасна зброя 

ЗСУ». Вихованці спрт. секції Волосюка В.В. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 

учнівських ініціатив «Спільно-Сильно», 15 учнів нагороджені рюкзаками торбинками. 

Вихованці гуртка технічної творчості «Столяри-конструктори» (керівник 

Селівончик М.В.) проектували, конструювали, виготовляли експонати; є переможцями 

міської виставки-конкурсу науково-технічного напряму «Наш пошук і творчість -тобі 

Україно!» та міських змагань із запуску повітряних зміїв. 

Гуртківці художньо-естетичного спрямування (керівники – Мигуля Р.Г., Козак Р.М., 

Осіпчук Т.В., Терещук В.А.) – переможці Всеукраїнського онлайн-конкурсу, номінація 

«Джазовий вокал», VІІ Міжнародного конкурсу мистецтв «Star Fest», Всеукраїнського 

онлайн-фестивалю музичного фестивалю «На крилах гармонії» - ІІ місце, міського 

конкурсу української патріотичної пісні – ІІ місце, керівник Козак Р.М., активні учасники 

усіх загальноліцейних заходів, міських конкурсів, майстер-класів, оформленні фотозон. 

Учасники театрального гуртка «Backstage» (керівник Зеленко С.С.) активні в підготовці 

онлайн-привітань, челенджів, загальноліцейних виховних заходах. 

Вихованці гуртка «Юний журналіст» (керівник Самолюк Ю.П.) здійснювали збір 

матеріалів для підготовки тематичних статей до загальноліцейної відеогазети, готували 

відеоролики, систематично поповнювали контент сторінки Ліцею у «Facebook». 



У діяльності краєзнавчого гуртка «Обрій», керівник – Шульгач С.М. домінуючою є 

дослідницька діяльність, поглиблення географічних знань про рідний край. У процесі 

вивчення особливостей довкілля рідного краю гуртківці не просто знайомляться з 

краєзнавчими матеріалами, а проводять самостійні індивідуальні й групові практичні 

дослідження з використанням проєктних технологій. Краєзнавчо-дослідницька робота 

пошукової групи гуртка за темою «Сучасний геоекологічний стан озера Великиго» була 

презентована у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина Україна» і 

визнана переможцем І-го (міського), ІІ-го (обласного_ та призером ІІІ-го Всеукраїнського 

етапу. 

Упродовж навчального року активно працював гурток «Екологічна варта» (керівник 

Гладишкевич Г.М.): проведено цікаві тематичні уроки милування довкіллям, екологічні 

ігри, вікторини, квести, тренінги, конкурси малюнків, світлин, дослідження, проєкти, 

практичні роботи, виготовлення лепбуків. 

Гуртківці ЛЄК «Юні країнознавці» (керівник Андріюк І. Я.) упродовж навчального 

року працювали над проєктами , збором та обробкою інформації про традиції, історію, 

культуру України та країн ЄС через проведення квестів з використанням QR – кодів, 

онлайн-квестів, тематичних засідань, виготовлення святкових листівок, акустичних 

перерв, випуск інформаційних бюлетенів. 

Діяльність правознавчого клубу «Лекс» (керівник Воздіган А.А.) відзначена 

загальноліцейними заходами: тематичні стіннівки, інформаційні вісники, міні-лекції. 

У закладі запроваджена й активно діє антибулінгова програма-шкільна медіація, 

служба порозуміння «Довіра», координатором якої є Данилюк В.М., соціальний педагог. 

На загальному обліку в ліцеї перебуває 1 учень (7-А кл.), на класному обліку 10 учнів (10-

А, 9-Б, 8-В, 7-А, 6-Г, 7-Г кл.). З метою ранньої профілактики правопорушень, шкідливих 

звичок, удосконалення правової освіти традиційно відбуваються тижні правової освіти, 

засідання Ради профілактики (третя середа кожного місяця), заходи проєктів «Повторення 

та вивчення правил для учнів», «Безпечна школа», «Пропаганда здорового способу життя, 

профілактика шкідливих звичок», «Морально-етичне виховання», «Здоровий спосіб 

життя». 

Методична робота 

Керівниками обласних авторських лабораторій є – Гаврилюк Л.Я., учитель фізики, 

Макарук К.Г., учитель української мови та літератури. 

Команда педпрацівників Ліцею виборола І місце у VІІ туристичних змаганнях серед 

педпрацівників Ковельської міської територіальної громади: І місця у тьохетапній 

естафеті з орієнтування на місцевості та у змаганнях з пішохідного туризму; ІІ місця – у 

конкурсі туристської пісні та етапі «Козацькі забави», ІІІ місця – у конкурсі кашоварів і 

стрільбі з пневматичної гвинтівки. 

У міській виставці «Творчі сходинки педагогів Волині» взяли участь учителі 

початкових класів – Рубік О.О. і Подпалова О.М. з колективною роботою «Секрети 

майстерності в умовах НУШ: прийоми та вправи на розвиток пам’яті й уваги дітей 

молодшого шкільного віку». 

Упродовж навчального року педагогічні працівники підвищували кваліфікацію 

шляхом самоосвіти, у ВІППО – 29 осіб, ВНУ ім. Лесі Українки, на семінарах, тренінгах, 

організованих ЦПРПП міста, інтернет-вебінарах, що засвідчено сертифікатами, які 

визнані рішенням педагогічної ради від 11.06.2021 р., протокол № 9 - 19 пед. працівників, 

від 24.12.2020 р., протокол № 3 – 24 пед. працівники. У цьому напрямку плідно працювали 

такі педагоги: Данилюк В.М. (398 годин), Савчук Ю.П. (80 годин), Кисляк С.А. (45 год), 

Хмизовець Л.Л. (50 год), Гладишкевич Г.М. (122 год), Селівончик М.В. (166 год), Гелюта 

В.С. (60 год), Осіпчук Т.В. (47 год), Оринчак О.А. (32 год), Кравчук С.С. (60 год), Шишук 

О.П. (110 год), Грицевич Ю.І. (89 год), Сандар О.В, (170 год), Килиба О.І. (47 год), 



Подпалова О.М. (60 год), Сомчинська К.П. (206 год), Возняк О.І. (105 год), Андріюк І.Я. 

(41 год). 

На базі Ліцею були проведені семінари для закладів освіти територіальної громади: 

фізики «Наочні засоби навчання у системі інноваційних підходів підвищення 

ефективності освітнього процесу» (березень), фізичної культури «Упровадження нових 

форм, методів роботи на уроках фізичної культури в рамках Концепції НУШ» (травень). 

У закладі була організована ЛІПТ (лабораторія інноваційних педагогічних 

технологій), керівник – Жигаревич О.В., ЗДНВР, на заняттях якої педагогічні працівники 

Ліцею і міста вивчали, апробовували нові інструменти та сервіси дистанційного й онлайн 

навчання. На заняттях «Школи молодого педагога» (керівник Возняк О.І., ЗДНВР) 

учителям – Павлючик О.С, Охманюк А.В., Кость М.В. (англ.мова), Романчук Т.А,, 

Самолюк Ю.П. (укр. мова і літ.), Мороз М.В. (фіз. к-ра) надавалася методична підтримка 

з професійної діяльності. 

У закладі відбулися цікаві заходи предметно-методичних тижнів:  

− 02-06 листопада – інформатики;  

− 14-18 грудня – фізики; 

− Астрономії, математики – переносяться на 2021-2022 навчальний рік. 

Відбулися психолого-педагогічні консиліуми: «Адаптація учнів 5-их класів до 

навчання у основній школі», «Адаптація першокласників до навчання у НУШ», 

«Адаптація учнів 10-их класів до навчання в умовах профільної школи». 

Атестувалося 16 педагогічних працівників і 2 бібліотекаря: «провідний бібліотекар» 

підтверджено зав. бібліотекою, Войтюк В.Д., присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію 

бібліотекарю – Деркач Т.В.; підтверджено вищу кваліфікаційну категорію чотирьом 

учителям, вищу кваліфікаційну категорію та пед. звання «старший учитель» одному 

учителю, пед. звання «учитель-методист» - одному учителю, присвоєно вищу 

кваліфікаційну категорію – двом учителям, пед. звання «учитель-методист» - одному 

вчителю, пед. звання «старший учитель» - двом учителям, І кваліфікаційну категорію – 

трьом учителям, ІІ кваліфікаційну категорію – двом учителям. 

Вивчався досвід учителів початкових класів – Возняк О.І., Гелюти В.С., Товкач І.Є., 

Рубік О.О., Подпалової О.М.; учителя англійської мови – Павлючук Т.І.; узагальнено 

досвід учителів: фізики – Гаврилюк Л.Я., фізкультури і «Захисту України» - Фомука О.В., 

початкових класів – Давидюк О.О., географії – Жигаревич О.В.; вивчалася система роботи 

11 учителів, які атестувалися. 

Розділ ІІ. Соціальний захист, збереження, зміцнення здоров’я здобувачів 

освіти та працівників 

Перед початком навчального року учні ліцею пройшли плановий медичний огляд в 

результаті якого отримали довідку форми №086-1/о, в якій вказується стан здоров’я 

дитини та група здоров’я для занять з фізичної культури. На основі аналізу довідок №086-

1/о було встановлено таку кількість дітей за медичними групами для занятьдля заняття 

фізичною культурою : 

- основна 363; 

- підготовча 500; 

- спеціальна 38; 

- звільнення з заняття фізичної культури 6. 

Щоденно перед початком роботи проводилась термометрія працівників ліцею, дані 

фіксувалися у листку температурного скринінгу. 

Упродовж навчального року до медичного пункту за медичною допомогою в 

середньому було – 2460 звернень (учні, працівники). 



Під час навчального року згідно плану роботи здійснювався огляд учнів на 

виявлення педикульозу та корости. На основі проведеного огляду було виявлено в 25 учнів 

сухих гнид, батьки інформувалися.  

Щоденно проводився контроль санітарно-гігієнічного стану навчального закладу , 

зауважень не було, все відповідало санітарним нормам. Також проводилась санітарно-

освітня робота серед учнів та працівників ліцею, випускались санітарні бюлетені з різних 

питань охорони здоров’я. 

У ліцеї поквартально проводився аналіз травматизму за такими видами травм як 

побутова, вулична, шкільна та спортивна: 

  2020 р. 

3 квартал – 15 травм (побутова-11, вулична-4) 

4 квартал – 22 травми (побутова-12, вулична-8, шкільна–2); 

2021 р. 

1 квартал - 35 травм (побутова-25, вулична-9, шкільна–1); 

2 квартал - 30 травм  (побутова-18, вулична-9, шкільна–2, спортивна - 1); 

Необхідно покращити забезпечення медичного кабінету медикаментами, оновити 

медичне обладнання, придбати. 

Із загальної кількості учнів в основному харчувалося у їдальні 680 учнів. Відповідно 

поданих довідок з управління праці та соціального захисту про допомогу 

малозабезпеченим сім’ям – 10 учнів 1-4 класів, 7-дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 37 дітей, батьки яких є учасниками ООС в зоні АТО, 2 дітей, 

батьки яких загинули в АТО харчувалися безкоштовно, на суму – 8 грн. Учні 1-4 класів 

отримували харчування за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 грн на дитину, 3грн – 

батьківська плата. Вихованці ГПД харчувалися на 10 грн на дитину, батьківська плата. 

Здобувачі освіти 5-11 класів – за попередньо придбаними талонами, безготівковий 

розрахунок – на 8 грн. Продукти постачалися доброякісні, відповідали сертифікатам 

якості. Щодня сестра медична з дієтичного харчування була присутня при закладці 

основних продуктів, після чого здійснювався відповідний запис у журналі бракеражу 

готової продукції. Також аналізувалася якість і термін реалізації продуктів перед 

надходженням їх у харчоблок. Кожного дня  проводився огляд працівників харчоблоку на 

наявність гнійничкових і вірусних захворювань, здійснювався запис у журналі здоров’я. 

Проводився  контроль за проходженням планових медичних оглядів працівниками 

харчоблоку. Щоденно здійснювалася оцінка санітарно-гігієнічного стану харчоблоку і 

комори (все відповідало санітарним нормам).Серед працівників харчоблоку проводилися  

бесіди про дотримання правил  роботи в умовах пандемії Covid -19, а також про 

дотримання правил особистої гігієни.  

З 25.09.2020 року  затверджено новий санітарний регламент для закладів загальної 

середньої освіти, яким визначено санітарні норми:  заборона м’ясних та рибних продуктів 

промислового виробництва (ковбаси, сосиски, рибні консерви тощо), обмежено 

споживання солі і цукру, відповідно до рекомендацій ВООЗ. 

Проведено аналіз харчування, на основі якого було встановлено, що діти 

недоотримують свіжих овочів і фруктів. Найбільше  дітям подобаються  приготовані 

страви з картоплі і свіжих овочів  (картопляне пюре, картопля тушкована, рагу овочеве), а 

також страви з м’яса (котлети, тефтельки). 

Для покращення якості харчування для учнів ліцею необхідно збільшити кількість 

страв з більшим вмістом овочів та фруктів, а також  напоїв - натуральних соків і компотів. 

Зменшити вживання смажених страв. Заборонити  реалізовувати у буфеті страви з високим 

вмістом солі, а також сильногазовані напої.  

На базі ліцею з 09.06. по 30.06.2021 р. функціонував табір з денним перебуванням 

«Капітошка» із загальною кількістю 145 дітей. Директором табору – Сандар О.В., 



заступником директора – Осіпчук О.В., 12 вихователями – Абрамчук Н.П., Рубік О.О., 

Романчук Т.А., Терещук В.А., Гелютою В.С., Деркач Т.В., Осіпчук Т.В., Павлючик О.С., 

Охманюк А.В., Кость М.В., Килибою Т.І., Хмизовець Л.Л., музичним керівником – Козак 

Р.М., керівником з фізичного виховання – Волосюком В.В., сестрою медичною – 

Омелянчук М.С., працівниками харчоблоку – Харчук Л.С., Залевською В.В., Дудкою М.Т., 

Козлюк Н.І., Сахарук Г.С., Ринковською С.М. на високому рівні було проведено оздоровчу 

кампанію здобувачів освіти Ліцею. З дітьми у загонах організовувалися цікаві, активні 

виховні заходи на різних локаціях, освітні – в англомовному «майданчику», походи, 

екскурсії, тощо. 

З початком нового 2021/2022 навчального року заклади освіти Ковельської 

територіальної громади чекають зміни – поступовий перехід на оновлену систему 

харчування  дітей.  Варто зауважити, що за останні 30 років рецептури страв для їдалень 

закладів освіти не змінювалися, хоча  багато чого змінилося в сучасній кулінарії – від 

технології приготування страв до нових сучасних видів страв, нових інгредієнтів і навіть 

назв страв.  Загальновідома проблема шкільної їжі в тому, що дуже часто діти її не 

доїдають і просто залишають майже повні тарілки на столах. Не завжди причина полягає 

в смаку та непривабливості тих чи інших страв. Є категорія дітей, котрі доволі вибагливі 

в їжі, і щоб вони харчувались в освітньому закладі, потрібно добряче постаратися, бо в них 

з цим проблеми не лише в школі, а й удома. Буває, що дітей просто не навчили їсти 

різноманітну їжу, тому й нове шкільне меню їх часом може лякати і викликати супротив. 

Крім того так звана  «їжа швидкого приготування» (“фаст-фуд”) , різноманітні снеки, які 

дуже популярні, змінюють харчові звички: наші діти не тільки в школах і садочках,  навіть 

вдома категорично відмовляються  від традиційних  продуктів харчування – перших і 

других страв.  

Незбалансоване харчування  – одна з причин зниження індексу здоров’я, підвищення 

факторів ризику розвитку в дітей хронічних захворювань - надлишкова  маса тіла та 

ожиріння. Дослідження українських медиків показують, що кількість гастрозахворювань 

упродовж років здобуття освіти збільшується вдвічі. Тому питання реформи системи 

шкільного харчування винесено на державний рівень. Цим напрямком зайнялася перша 

леді України Олена Зеленська. 

Очікувані зміни  стануть можливими завдяки появі нового «Збірника рецептур страв 

для харчування дітей шкільного віку», автором якого є високо кваліфікований кухар, 

кулінарний експерт, випускник французької школи кулінарії Le Cordon Bleu та автор 

проекту «Нове шкільне харчування» Євген Клопотенко, працює над тим, щоб страви, які 

нині пропонуватимуть дітям у  їдальнях шкіл та дошкільних закладів, були одночасно і 

смачними, і гарними на вигляд. Мета ж проєкту «Нове шкільне харчування» – зробити так, 

щоб хоча б 70 відсотків учнів почали їсти шкільну їжу і після закінчення школи знали 

назви та смак різноманітних страв. Важливо, щоб діти не лише смакували страви у своєму 

навчальному закладі, а й навчалися через їжу. Глобальна мета змін — це зміна культури 

харчування загалом.  

Що саме повинно змінитися? 

Раціон дітей стане більш різноманітним та повторюватиметься раз на місяць, а не 

кожні два тижня. До «Збірника рецептів страв для харчування дітей шкільного віку в 

навчальних та оздоровчих закладах», який розробив Є. Клопотенко, увійшло 160 сучасних 

переписів. Держслужба України з питань безпечності харчових продуктів затвердила його 

для шкіл. Збірник рецептів є у вільному доступі в інтернеті, його легко можна скачати і 

готувати запропоновані страви не лише в школах, а й удома. Щоби батькам на кухні 

встигати за дітьми, які будуть по-новому їсти в школах, треба знати, які принципові зміни 

запроваджує команда Клопотенка: 

− в закладах загальної середньої   освіти 



 БУЛО СТАЛО 

Заборонені спеції Дозволені спеції 

Дозволені ковбасні вироби, сосиски, 

м’ясні та рибні консерви 

Заборонені ковбасні вироби, сосиски, 

м’ясні та рибні консерви 

60-80 г хліба на один прийом їжі 30-50 г хліба на один прийом їжі 

15-18 г цукру на один прийом їжі 7,5 г цукру на один прийом їжі 

50-75 г фруктів або соку на один прийом 

їжі 

100 г фруктів на один прийом їжі 

175 г м’яса на тиждень 70, 100 і 140 г м’яса на один прийом їжі 

двічі на тиждень при одноразовому 

харчуванні залежно від віку дитини 

100 мл молока та кисломолочних 

продуктів на тиждень 

5 порцій на вибір протягом тижня: 

200 г молока або рослинних напоїв( для 

дітей, які мають харчову алергію на 

молоко) або 125 мл йогурту  або кефіру, 

або 125 г сиру кисломолочного, або 75 

сиру м’якого, або 15 г сиру твердого, або 

25 г сметани  

100 г сиру кисломолочного та 30 г сметани 

на тиждень 

У стравах  значно зменшено кількість солі та цукру. Для того, щоб перехід був не таким 

різким, їх кількість у стравах зменшуватимуть поступово – протягом 1,5 року в три етапи. 

Не використовуватимуться продукти, що містять трансжири. Значно більше в меню буде 

овочів і фруктів.  До списку інгредієнтів буде додано сезонні овочі, які раніше не 

використовувалися, та спеції із сушеної зелені та пряних трав, які не є алергенами.  Крім 

того, введено ягідні соуси, які зроблять страви не тільки більш корисними, але й більш 

привабливими та смачними.  

Більшість страв від Євгена Клопотенка – це трохи видозмінені звичні. Залишилося 

чимало базових страв, які традиційно були в шкільних меню, проте подача у них зовсім 

інша, сучасніша, а смак яскравіший, бо зі спеціями.  Як от рагу з карі: обсмажена зі спецією 

натуральна куряча грудка на «подушці» з овочів – і м’ясо та кабачки з морквою не 

впізнати. У тих 150-ти школах, які стали пілотними і взялися харчуватися «за 

Клопотенком», діти оцінили новеньке – з охотою куштують усе, що на вигляд 

відрізняється від «каші з котлетою»,  а головне – цікаво називається. У топі 

найпопулярніших страв прості за технологією приготування українські овочевий суп, 

курятина і салат з бурячка. Тільки тепер це суп «Мінестроне», нагетси з журавлиним 

соусом та салат «Фалафель».  

До початку нового навчального року меню будуть рекомендовані МОЗ за 

погодженням з МОН і Держпродспоживслужбою. Їдальні закладів освіти отримають 

готову технологічну документацію на  страви та вироби. Це стане гарантією того, що діти 

споживатимуть страви, які добре поєднуються між собою та є різноманітними. 

Але потрібно усвідомлювати та враховувати, що зміни не відбуваються за один день.  

Необхідний  час, аби  кухарі познайомились із оновленим меню, адже почати 

механічно готувати страви зі збірника Нового шкільного харчування  недостатньо. 

Потрібно мати розуміння їжі, бо зацікавити дітей можуть тільки зацікавлені дорослі.  

Щоби повноцінно впроваджувати нове меню, потрібно змінити не лише психологію 

сприйняття кухарів, педагогів, учнів, а й замінити в харчоблоках старе обладнання на 

сучасне і високотехнологічне, що вимагає значних коштів. Зміни до меню також 

вимагатимуть перегляду розрахунків вартості дитячого харчування. 



Батькам, щоби вимагати змін в організації харчування в освітніх закладах, 

доведеться змінитися самим – переглянути свої кулінарні звички, родинні традиції, 

погодитися на нові продукти і способи готування.  

Євген Клопотенко переконаний , що зміни в харчуванні дітей ляжуть в основу змін 

культури їжі в суспільстві загалом. І це стане запорукою здоров’я нації. 

Упродовж навчального року було припинено строкові трудові договори з пед. 

працівниками: Цюрик Н.В., Харчук О.М., Білінська О.І., Чонка І.М., Хвесюк Е.С,, 

Нестерук Ю.П., Матвіюк Д.Ю., Самолюк Ю.П., Шевчук Ю.В. 

В кінці календарного року за сумлінну працю і зразкове виконання посадових 

обов’язків працівникам установи була нарахована і виплачена премія у сумі – 79000,00 

грн, педагогічним працівникам грошова винагорода – у сумі – 354900,00 грн. 

 

Розділ ІІІ. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази ліцею 

 За звітний період навчальні кабінети поповнилися новими меблями, дидактичними 

матеріалами тощо. Освітнє середовище класних кімнат 1-их класів – 33, 30, 24 (зав. 

кабінетами – Яцук Ж.В, Гаврилюк В.Є., Сомчинська К.П.) завдяки безпосередній 

матеріальній підтримці батьків оновилися сучасними меблями для освітніх осередків, 39 

к. – 6-Б (кл. керівник Хмизовець Л.Л.) батьки здійснили реставрацію учнівських парт, у 27 

к. – 8-Б кл. (зав. кабінетом – Оринчак О.А.) оновлено інтер’єр стін, 29 к. – 2-Г кл. (зав. 

кабінетом - Гладишкевич Г.М.) вражає наповненістю освітніх осередків засобами 

навчання виготовленими учителем і дітьми; у 41 к. – 6-А кл. (кл. керівник Римарчук Т.П.) 

освітнє середовище доповнилося новою аудиторною дошкою; у 47 к. – 6-В кл. (кл. 

керівник Місюра Л.В.) – продовжують створювати освітні осередки НУШ, для навчальної 

кімнати в тиру розроблено нові навчальні стенда (зав. тиром – Фомук О.В.) змінюється 

інтер’єр спортивної зали (зав. спортивною залою – Місюра Л.В.) кабінет історії рідного 

краю (зав. кабінетом – Харчук О.М.) поповнився новими експонатами, стендом, у ньому 

ідеальний порядок, особливий дух.; 11 к. – кабінет англійської мови (зав. кабінетом – 

Андріюк І.Я.) вразив детальним, ретельним звітом за усіма напрямками діяльності: з 

навчально-методичного, інформаційно-бібліографічною, матеріального забезпечення, 

позаурочні заходи; 40а к. – 6-Г кл. (кл. керівник Волосюк В.В.) оновлені учнівські парти, 

освітлення, пофарбована стеля і стіни.. 

 В усіх приміщеннях Ліцею проведено поточні ремонти власними силами і засобами, 

за підтримки батьківської громадськості. За підсумками огляду готовності приміщень 

Ліцею до нового навчального року будуть оплачуватися завкабінетами – спортивна зала, 

тир, 3 майстерні, 2 кабінети інформатики, 2 кабінети математики, 19 кабінетів початкового 

навчання, кабінет фізики, англійської мови, хімії, біології, української мови і літератури, 

історії рідного краю. 

 У період з серпня 2020 р. по серпень 2021 р. на потреби закладу видатки з місцевого 

бюджету склали – 1001420,38 грн: 

− на придбання товарів, матеріалів, обладнання, інвентарю, КЕКВ 2210 -  421630 

грн; 

− оплата послуг, КЕКВ 2240 – 165045,94 грн; 

− придбання обладнання і матеріалів довгострокового користування, КЕКВ 

3110 – 365914,44 грн; 



− виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

малої спортивної зали – 48830 грн; 

 Ці кошти скеровувалися на першочергові потреби: дератизація, дезінфекція 

приміщень харчоблоку, інтернет-послуги, ремонт холодного водопостачання в 

підвальному приміщенні, повірка лічильників, блискавкозахисту та замірів опору ізоляції 

електромережі, навчання з питань ОП, придбання меблів, обладнання для НУШ, 

пожежного рукава, вуличних і акумуляторних світильників, газонокосилки, масок 

медичних, миючих, дезінфікуючих засобів, обладнання на харчоблок, поточний ремонт 

перекриття будівлі, повірка ваги, ремонт санвузла на харчоблоці тощо.  

 Додаткові джерела фінансування – 26805 грн витрачені на: канцтовари, ремонт 

учительської кімнати, спортивної зали, придбання віників, драбини, кабелю,  тощо. 

 Учителем фізичної культури, класним керівником 5-Г класу Волосюком В.В. 

підготовлено проєкт на будівництво спортивного майданчика на території Ліцею ЗФП і 

подано на розгляд до «Громадського бюджету», кошторисна вартість – 150 тис. грн. 

Проєкт визнано переможцем! 

 У новому навчальному році педагогічному колективові необхідно працювати над 

розробкою методів проєктів навчання та виховання, постійно оновлювати форми  і методи 

проведення уроків, зокрема, із  застосуванням технологій   дистанційного навчання, 

запроваджуючи і використовуючи новітні освітні інструменти засоби особистісного 

розвитку вчителів та учнів. 

 Крім цього,  необхідно постійно використовувати інтерактивні методи навчання та 

виховання, утілювати в практику роботи перспективні педагогічні ідеї роботи з 

обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних, упроваджувати особистісно-

орієнтовані підходи навчання учнів, удосконалювати систему методичної роботи з 

вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників 

ліцею; працювати над створенням рівних можливостей для дітей у здобутті якісної освіти, 

над оновленням змісту та форм організації освітнього процесу, спрямованого на особисту 

орієнтацію формування загальнолюдських та національних цінностей, позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя, розвиток творчого потенціалу дітей і педагогів через 

запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, педагогіку партнерства. 

Орієнтація на позитивну мотивацію до здорового способу життя відбуватиметься у всіх 

ланках освітнього процесу. 

 Основні завдання 2021-2022 навчального року: 

1) Забезпечення безперебійного  освітнього  процесу у ліцеї та охоплення всіх дітей 

шкільного віку якісним навчанням;   

2) Створення  умов  для розвитку самомотивації,  творчості, інноваційної професійної 

діяльності  педагогів; 

3) Створення для кожної дитини ресурсу  її особистісного розвитку;  

4) Здійснення підтримки і педагогічного  супроводу  дітей з особливими освітніми  

потребами; 

5) Підвищення результативності участі в предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях;   

6) Підвищення відповідальності у веденні ділової документації;  



7) Створення  комфортних  психолого-педагогічних умов для підвищення мотивації 

самореалізації, успіху здобувачів освіти та педагогічних працівників; 

8) Взаємодія  з батьківською громадськістю на засадах партнерства, активне залучення їх 

в освітній процес;  

9) Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 

10) Психологічний супровід освітнього процесу відповідно Листа МОН від 16.07.2021 р. 

№ 1/9-363;  

11) Удосконалення діяльності учнівського самоврядування; щоквартальний випуск 

онлайн-газети «Новини ліцею»; 

12) Методична діяльність має бути зоорієнтована на позитивний досвід та рекомендації, 

теорії, практики сучасної педагогічної науки, урізноманітнена новим спектром форм, 

методів, засобів, технологій, професійних напрацювань педагогів ліцею з урахуванням 

Порядку проведення інституційного аудиту ЗЗСО; 

13) Покращення якості навчальних досягнень здобувачів освіти з природничо-

математичних дисциплін; 

14) Забезпечення максимально сприятливих та безпечних умов навчання та виховання 

дітей, психологічний та медичний супровід організації життєдіяльності учнів в умовах 

закладу; 

15) Формування ключових компетентностей здобувачів освіти відповідно системи 

зовнішнього забезпечення якості освіти; 

16) Постійне і послідовне підвищення якості освіти на основі відстеження динаміки 

показників освітньої діяльності та освітніх процесів у закладі на основі – Положення про 

внутрішню систему про забезпечення якості освіти; 

17) Проведення комплексного самооцінювання в закладі; 

18) Формування стратегії розвитку Ліцею на 2021-2025 роки; 

19) Зорієнтування виховного процесу відповідно Листа МОН №1/9-362 від 16.07.2021 р.; 

20) Оновлення системи харчування. 

 

 


