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Шановні колеги!
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України "Про
запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів ,«Про затвердження примірного
положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх,
професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом
та громадськістю», сьогодні звітую про діяльність ліцею в 2014-2015 н.р.
Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я
керувався Конституцією України,Законами України «Про Освіту», «Про
Професіно-технічну освіту»,Статутом ліцею, Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ПТНЗ, іншими
нормативними актами, що регламентують роботу керівника професійнотехнічного навчального закладу.
На початок навчального року контингент учнів ліцею складав 172
учнів. На даний час контингент складає 116 учнів. Відраховано в зв'язку із
закінченням повного курсу навчання 49 учень. Втрати контингенту склали 7
учнів.
Кількість слухачів за формою курсової підготовки склали 53 осіб.
Загальна кількість працівників ліцею на день звіту становить 54 чол. з них 1 є
сумісником.

Навчально-виробничу

здійснює 28 осіб, 26 чол.
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– забезпечує функціонування закладу.

Педпрацівники мають освітній рівень:

магістра – 2,
спеціаліста – 16,
молодшого спеціаліста – 10 осіб.
Педагогічні працівники регулярно приймають участь в роботі
обласних предметних секцій, різних конкурсах. В цьому навчальному році на
базі нашого навчального закладу було проведено лише одну обласну секцію
– це секція викладачів суспільних дисциплін. Педагоги приймали участь в
конкурсі кабінетів хімії. Учні залучалися до ряду конкурсів, таких як
конкурс-фестиваль позаурочної виховної роботи та змістовного дозвілля
учнівської молоді «Свою Україну любіть!», до 200-річчя Т. Г. Шевченка,
конкурсі ім. П. Яцика, майстрів художнього слова, професійної майстерності
з професій «Слюсар з ремонту автомобілів» та «Водій автомобіля категорії
»С».
Учні, прийняті на навчання за державним замовленням, забезпечені
одноразовим або триразовим гарячим харчуванням за бажанням, та
безкоштовним гуртожитком. В цьому році в гуртожиток було поселено 88
учнів.
Відповідно до річного плану роботи на 2014-2015 навчальний рік
педагогічний колектив ліцею працював над узагальненням роботи над
науково-методичною проблемою «Оптимізація навчальної діяльності шляхом
здійснення особистісно зорієнтованого підходу у навчанні та вихованні».
Виховна робота в ліцеї спрямовується діяльністю методичної комісії
класних керівників, яка працювала над узагальненням методичних
напрацювань над проблемою «Формування особистості ліцеїста та розвиток
його фізичного, морального, емоційно-естетичного та творчого потенціалу».
Відповідно до завдань, які є актуальними на сьогоднішній день, педагогічним
колективом, особлива увага зверталася на формування в учнів почуття
патріотизму, національної свідомості, відповідальності, утвердження навиків
здорового способу життя, проте не залишалося поза увагою і превентивне
виховання. Тому заходи, які проводилися в закладі, мали відповідне
спрямування.

Так, з метою формування в учнів національно-патріотичної свідомості, в
ліцеї проводилися виховні години тематики «Живи моя держава, Україно!»,
«Прийди до серця, Україно!», святкова лінійка «Суверенна моя Україна»,
фестиваль національно-патріотичної творчості «Час вибрав нас», «Ти
прийшла, Перемого, слідами війни», організовувалися екскурсії до
пам’ятників видатним землякам. Неодноразово залучалися учні до
відвідування заходів, приурочених вшануванню пам’яті учасників АТО, а
саме учні відвідували експозиції, присвяченої Героям Майдану в районній
дитячій бібліотеці, захід «Повертайся живим», переглянули презентацію
««Це твої, Україно, доньки і сини». В закладі організовано пошукову роботу
по збору інформації про випускників ліцею, які приймають чи приймали
участь в АТО, до якої широко залучається учнівське самоврядування і всі
учні ліцею.
В ліцеї продовжується робота над довготривалим проектом «Бути
здоровим – бути успішним!». В рамках цього проекту поводилися змагання
на першість ліцею з настільного тенісу, пауерліфтингу, туристичний похід до
національного історико-краєзнавчого заповідника «Качанівка»,
профілактичні бесіди «В майбутнє здоровими», «Як безпечно жити в
сучасному світі?», « Здоровий спосіб життя», лекція «СНІД мовою цифр».
Під час тижня репродуктивного здоров’я практичним психологом
проводилася виховна година «Репродуктивне здоров’я нації». Продовжували
працювали гуртки спортивного спрямування.
Організовуючи змістовне дозвілля учнів в ліцеї проводилися вечори
відпочинку, свята, тематичні дискотеки. Традиційним є проведення вечора до
Дня закоханих «На крилах першого кохання», вітання з нагоди
Міжнародного жіночого дня «Свято весни, ніжності, краси і любові»,
випускного вечора. Значну допомогу при підготовці заходів надавали члени
хореографічного гуртка та гуртка художнього слова, які працюють в закладі.
Учні постійно залучалися до участі в конкурсах, акціях, заходах на
підтримку волонтерського руху. Зокрема, учні ліцею підтримували ініціативу
«За чисте довкілля», приймали участь в мітингу «Скажемо сміттю – НІ!»,
прибирали могили невідомих солдатів, покладали квіти до пам’ятника
жертвам Чорнобильської катастрофи, невідомих та братських поховань
загиблих солдатів.
Згідно внутрішнього розпорядку в ліцеї щоп’ятниці проводиться
загальна лінійка, щовівторка – рада профілактики групи, останнього вівторка
місяця – ліцейна рада профілактики. На засіданнях розглядалися питання

відвідування та дисципліни учнів, проводиться профілактична та
роз’яснювальна робота. На кінець ІІ семестру на обліку в КМСД перебуває 4
учні ліцею, 3 з яких за скоєні адміністративні порушення. З такими учнями
систематично проводиться індивідуальна робота керівниками груп,
психологом, вихователем гуртожитку. З метою профілактики девіантної
поведінки та правопорушень для учнів закладу організовувалися зустрічі з
фахівцями ЦСССДМ, представниками правоохоронних органів,
практикується проведення психологічних уроків «Формування
самодисципліни», «Внутрішньоособистісний конфлікт» та інші.
Навчальний заклад продовжує активно співпрацювати з районним
центром СССДМ, Ічнянським природним національним парком, КМСД,
службою у справах неповнолітніх. Фахівці ЦСССДМ залучають учнів-сиріт
та ПБП до участі в засіданнях клубного об’єднання.
В ІІ семестрі 2014-2015 н. р. в ліцеї навчалося 7 учнів з числа сиріт та
ПБП, 3 - учні-інваліди, 7 учнів з малозабезпечених сімей, 15 учнів з
багатодітних сімей, 24 учні, які виховуються в неповних сім’ях. В ліцеї немає
учнів із числа внутрішньопереміщених сімей, проте є учні, батьки яких
приймали участь в АТО. Ці учні отримали солодкі подарунки з нагоди
Різдв’яних свят від місцевих волонтерів.
Учні, які мають статус сироти або ПБП забезпечені стипендією,
харчуванням, одягом, взуттям, постільною білизною, навчальною
літературою, гуртожитком. Вони залучаються до організації і проведення
виховних та позаурочних заходів, конкурсів, спортивно-масових заходів.
Практичний психолог ліцею систематично працює з ними, використовуючи
як групові, так і індивідуальні форми роботи, здійснює психологопедагогічний супровід та корекційну роботу.
Педагогічним колективом підтримується робота учнівського
самоврядування, активність якого в цьому році зросла. З метою покращення
дисципліни за участю членів учнівського самоврядування проводилася
щоденна перевірка відвідування занять учнями, рейди-перевірки зовнішнього
вигляду учнів, економного використання тепло- та енергоресурсів,
санітарного стану житлових кімнат у гуртожитку.
Працює в ліцеї і бібліотека. В бібліотеці організовуються постійно діючі
та тематичні виставки, проводяться зустрічі, бесіди на актуальні теми.
Постійнодіючим є бібліотечний клуб «В світі цікавого». На кінець
навчального року на сайті ліцею створено розділ «електронна бібліотека».

У ІІ семестрі 2014-2015 н. р. у гуртожитку проживало 73 учні, з них 1 –
сироти та ПБП, 1- діти-інваліди, 2 – постраждалі від аварії на ЧАЕС, 8 – з
багатодітних сімей.
Виховна робота у гуртожитку проводилася згідно річного плану. Вихователь
спільно з учнівським активом організовують вечори відпочинку, тематичні
дискотеки.,
зустрічі з цікавими людьми. Вихователь гуртожитку веде
творчу майстерню «Мораль. Духовність. Вихованість». В гуртожитку працює
орган учнівського самоврядування – рада гуртожитку. Учні ліцею
забезпечуються гарячим харчуванням. За рішенням педагогічного колективу
одноразове харчування є обов’язковим, а тричі харчуються учні за бажанням
та учні-сироти і ПБП.

На сьогодні відсутня заборгованості із виплати заробітної плати.
Відсутня заборгованість зі сплати податків та зборів.Забезпечені у повному
обсязі розрахунки за спожиту електричну енергію,теплову енергію,
водопостачання та водовідведення, природний газ, послуги зв’язку.
Дотримані терміни виконання зобов’язань перед бюджетом.
Кошторис закладу по загальному фонду виконаний у обсязі 3537 тис.
грн.,в т ч. по спец.фонду-598,7 тис.грн. З них 2065,3 тис. грн. Призначено на
заробітну плату та нарахування на заробітну плату.
Надходження до спеціального фонду за звітний період склали 217
тис. грн., в тому числі від надання освітних послуг-96 тис. грн., від
господарської діяльності-114,2 тис. грн., від оренди приміщень 6,8 тис. грн.
У 2015 році виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення - 24709 грн.
Середня заробітна плата в ліцею у минулому році сягала 2454 грн.
Сьогодні обставини вимагають запровадження суворих заходів
ощадливого та дбайливого використання коштів, можливо і деяких видатків
стимулюючого характеру. Але найважливіші соціальні складові - своєчасна
та у повному обсязі виплата заробітної плати та інших,встановлених
законодавством виплат педпрацівникам, буде забезпечено.

