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    Про стан виховної роботи та  

    профілактичної за 2018-2019 навчальний рік 

  

Виховна робота у 2018-2019 році проводилася згідно річного плану роботи 

НВК "Ліцей - школа №14" . 

Метою виховної роботи було виховання громадянина-патріота України, 

готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до 

успадкування духовних і культурних надбань українського народу. 

Виховна робота у школі запроваджувалась у системі, до якої находило 

формування національної та загально - людської культури, попередження 

правопорушень, поганих звичок, виконання правил внутрішнього розпорядку 

через організацію самоврядування, традиції, відповідальність, особисті взаємини 

учнів через  пізнавальну, суспільно-корисну, естетичну, спортивно-оздоровчу 

діяльність. 

 Виховна робота здійснювалась через роботу методичних об’єднань, під 

керівництвом Борисової О.А., Завади Т.В. та Гаранжі О.В. 

З метою розвитку і самореалізації кожної особистості було розроблено та 

затверджено план виховної роботи школи на 2018-2019 навчальний рік, план 

виховних заходів за напрямками на засіданні серпневої педагогічної ради 

(Протокол №1 від 31.08.2018 року).  

Під час аналізу  виховної роботи було виявлено: 

Кожний клас з 1-11 має свій класний куточок, який відповідає положенню 

про класний куток. Положення про класний куток є в наявності, затверджено. 

 Державна символіка: є у кожному кабінеті НВК "Ліцей - школа №14". 

Щорічно видаються накази  з питань виховної роботи. На 2018-2019 

навчальний рік видано наступні накази та складено звіти та графіки: 

 Аналітичний звіт з виховної роботи за минулий 2018-2019 навчальний 

рік. 

 Наказ «Про організацію виховної роботи в НВК "Ліцей - школа №14" у 

2018-2019 навчальному році» №265 від 30.08.2018 року. 

 Складено та затверджено план виховної роботи соціального педагога та 

психолога  на 2018-2019 навчальний рік. 

 Складено та затверджено плани виховної роботи класних керівників на 

2018-2019 навчальний рік. 



 Складено та затверджено план виховної роботи НВК "Ліцей - школа 

№14" на 2018-2019 навчальний рік. 

 Виховна робота проводиться згідно річного плану роботи НВК "Ліцей - 

школа №14" . 

У НВК "Ліцей - школа №14" склалася наступна система роботи: 

 Щопонеділка з метою національно – патріотичного виховання навчально 

– виховний процес у ліцеї починається з виконання Гімну України.  

З метою організації стабільної роботи проводиться педагогічна рада. 

 Щовівторка з метою вдосконалення профілактичної, правової,  

національно – патріотичної роботи та роботи з морально – естетичного 

виховання, проводиться тематична виховна година, на якій розглядаються 

різноманітні питання. Тематика виховних годин записується у класних журналах. 

 Щосереди з метою виховання культури, ввічливості й поваги до людей, 

особистості та культури свого народу проводиться єдиний день культури та 

ввічливості. Зранку проводяться тематичні радіозвернення. Складено і 

затверджено графік. 

 Щочетверга з метою профілактики надзвичайних випадків проводиться 

радіоуроки на тему: «Дії у випадку надзвичайної ситуації». Тематика радіоуроків 

записується в класних журналах. Кожний учень має зошит, де записує радіоуроки. 

Ведеться єдиний журнал реєстрації радіоуроків. Складено і затверджено графік. 

Відповідальна: заступник директора з НВР Варич О.А.  

 Щоп'ятниці проводяться національно - патріотичні заходи в рамках 

проекту "патріотична п'ятниця", з метою виховання патріотизму в учнів, любові і 

почуття гордості за свою Батьківщину, вивчення традицій українського народу, 

традицій козацтва. 

Протягом тижня силами активістів самоврядування проводиться рейд 

перевірки зовнішнього вигляду,  санітарно – гігієнічний стан кабінетів та 

щотижнева перевірка щоденників учнів, щотижнева перевірка стану підручників. 

Відповідальний: Цибуциніна О.С., Локтіонова Т.І.,  Іорданова О.М. Всі заходи 

висвітлюються на сайті НВК "Ліцей - школа №14" та соціальних мережах. 

Протягом 2018-2019 навчального року з метою профілактики дитячого 

травматизму, безпеки життєдіяльності в НВК "Ліцей - школа №14" було 

проведено бесіди та класні години за наступною тематикою: 

Бесіди з ПДР 

1. Мікрорайон школи. Маршрути руху. Вміння правильно вибрати безпечну 

дорогу.  

2. Дорожня розмітка, її види, призначення, роль у регулюванні руху 

транспортних засобів і пішоходів.  

3. Причини дорожньо-транспортних пригод.  

4. Дорожні знаки, їх призначення.  

5. Правила поведінки на залізничному переїзді.  

6. Сигнали світлофора. 

7. Культура поведінки в громадському транспорті.  

8. Права та обов'язки пішохода.  

9. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху. 

1. Бесіди з безпеки життєдіяльності 



1. Вступний інструктаж з БЖД, ПДР, ППБ. Бесіди «Мій безпечний шлях 

додому», «Поведінка у громадських місцях», «Правила шкільного розпорядку», 

«Поведінка з незнайомцями».  

2. Поведінка учнів під час перерви. Правила пересування сходами у школі. 

3. Профілактика гострих кишкових захворювань, ботулізму, інфекційних хвороб. 

4. Пожежна безпека. Правила користування електроприладами.  

5. Інструктаж з  БЖД, ПДР, ППБ перед осінніми канікулами.  Бесіди «Поведінка 

з незнайомцями», «Поведінка біля водоймищ, на вулиці, у громадському 

транспорті, вдома». «Правила користування побутовим газом»  

6. Профілактика простудних захворювань, ГРВІ, ГРИПу. 

7. Правила поведінки при виявлені вибухонебезпечних предметів 

8. Профілактика ентеробіозу. 

9. Обережно! Ожеледиця! Правила безпечної поведінки на вулиці взимку. 

10. Повторний інструктаж з  БЖД, ПДР, ППБ перед зимовими канікулами.  Бесіди 

«Поведінка з незнайомцями», «Поведінка біля водоймищ, на вулиці, у 

громадському транспорті, вдома». «Правила користування побутовим газом»  

11.  Кір – інфекційне захворювання. 

12. Електробезпека в побуті. Як діяти під час пожежі 

13. Туберкульоз – інфекційне захворювання 

14.  Повторний інструктаж з  БЖД, ПДР, ППБ перед весняними канікулами.  

Бесіди «Поведінка з незнайомцями», «Поведінка біля водоймищ, на вулиці, у 

громадському транспорті, вдома». «Правила користування побутовим газом»  

15.  Правила безпечної поведінки на залізничній дорозі. 

16. Правила безпеки користування побутовою хімією 

17. Про небезпечність мобільних телефонів. 

18. Повторний інструктаж з  БЖД, ПДР, ППБ перед літніми канікулами.  Бесіди 

«Поведінка з незнайомцями», «Поведінка біля водоймищ, на вулиці, у 

громадському транспорті, вдома». «Правила користування побутовим газом» 

2. Бесіди з національно-патріотичного виховання  

1. День захисника України ( 14.10) 

2. День української писемності (9.11) 

3. День Гідності та Свободи (21.11) 

4. День Пам’яті жертв Голодомору (25.11) 

5. День Збройних Сил України (06.12) 

6. День Соборності України (22.01) 

7.  День Пам’яті Героїв Крут (29.01) 

8. День Героїв Небесної Сотні (20.02) 

9. 9 березня – річниця від дня народження Т.Г.Шевченка (09.03) 

10. День Пам’яті Чорнобильської трагедії (26.04) 

11. День Пам’яті та Примирення (08.05) 

12. День Європи в Україні (19.05) 

3. Бесіди з правового виховання 

1. Кодекс честі учня. Його права та обов’язки 

2. Конфліктна ситуація. Пошук істини, а не загострення стосунків 

3. Закон і право. Права та обов’язки учнів  

4. Що таке обов’язок та відповідальність? 

5. Твоя програма самовиховання 

6. Ти і колектив 



7. Дитинство без насильства 

8. З історії прав людини 

9. Дебати «Покарання неповнолітніх має бути суворим?» 

4. Бесіди з дотримання правил пожежної безпеки: 

1. Причини виникнення пожеж та їх наслідки. 

2. Правила пожежної безпеки в нашому домі, у школі, в таборі відпочинку, у 

дворі. 

3. Практичні дії з запобігання пожеж. Убезпечення дітей у разі виникнення 

пожежі. Правила пожежної безпеки при проведенні масових заходів у школі. 

4. Правила пожежної безпеки під час перегляду відеофільмів, проведенні 

новорічних свят, інших масових заходів. 

5. Пожежна безпека в поводженні з легкозаймистими речовинами і матеріалами. 

6. Правила безпечного користування газом. 

7. Небезпека продуктів згорання для організму людини. 

8. Первинні засоби  гасіння пожежі. Правила гасіння пожежі. 

9. Правила безпеки під час грози. Види і способи захисту від  ураження 

блискавкою в домі, на вулиці, в лісі, під час роботи в полі. 

6. Курс «Правила дорожнього руху» 

1. Повторення правил безпечної поведінки дітей на дорозі, біля проїзної частини, 

на подвір’ї,  у транспорті. Безпечна дорога до школи. 

2. Регулювання дорожнього руху. Світлофор. Пішохідний перехід.  Дорожні 

знаки. 

3. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху. 

4. Права та обов’язки пішохода.  

5. Громадянський транспорт. Види транспортних засобів. Права та обов’язки 

пасажира.  

6. Дії при ДТП. Надання першої долікарської допомоги в дорозі. 

7. Безпека велосипедиста. Основні права та обов’язки велосипедиста.  

8. Правила поведінки на залізничному переїзді.  

9. Вікторина «Знавці правил дорожнього руху»  

Національно – патріотичне виховання. 

Мета виховної роботи  -   виховання  громадянина-патріота України, готового 

до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування 

духовних і культурних надбань українського народу. 

На початок 2018-2019 навчального року було видано наступні накази: 

Наказ «Про організацію роботи щодо національно – патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді у НВК "Ліцей - школа №14" №264 від 30.08.2018. 

Затверджено Програму національно патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді на 2016-2020 роки. 

Розроблено та затверджено заходи  на проведення уроків мужності вересень 

2018 – травень 2019 року. 

Розроблено та затверджено План заходів в рамках декади Мужності і 

Патріотизму. 

Наказ «Про участь у Всеукраїнській дитячо – юнацької військово – 

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2018-2019 навчальному році №30 від 

14.01.2018 року. 

Відповідно до плану роботи з національно-патріотичного виховання та 

пам’ятних дат проведено: 



 11.09.2018 – Радіозвернення на тему: «День визволення Маріуполя від 

фашистських загарбників». 

 08.09.2018 - прийняли участь у районному мітингу - реквієму біля пам'ятного 

знаку «Гармата», присвяченого визволенню м Маріуполя від фашистських 

загарбників. 

 10.10.2018 – Єдина класна година, присвячена Дню захисника України «Сила 

нескорених». 

 17.10.2018 - Єдина класна година, присвячена Дню визволення України від 

фашистських загарбників + екскурсії до музею Бойової Слави «Пам’ять» на базі 

НВК "Ліцей - школа №14". 

 08.11.2018 – Єдина виховна година «Мово моя солов’їна…». Радіолінійка 

«Моя мова калинова». 

 21.11.2018 – Виховна година до річниці Революції Гідності. Загальношкільна 

лінійка «Герої не вмирають».  

 22.11.2018 – виховні години до Дня пам’яті  голодомору «Цей рік 33-ій ще 

досі у серці щемить».  

 06.12.2018 – Єдина виховна година «День збройних сил України». Святковий 

концерт. Благодійна акція «Фронтова посилка ветерану».  

 22.01.2019 – Єдина виховна година «День Соборності України». Конкурс 

стіннівок. Екскурсії до шкільного музею Бойової слави «Пам'ять». 

 29.01.2019 – Єдиний інформаційний День вшанування пам’яті героїв Крут. 

Виховна година «Крути: незгасна пам'ять і урок сьогодні». 

 15.02.2019 – Єдиний інформаційний день «День виводу військ з 

Афганістану». Живі бесіди із ветеранами афганської війни.  

 20.02.2019 – Єдина виховна година «День Героїв Небесної Сотні». Єдиний 

інформаційний день.  

 08.03.2019 – Шевченківський день. Єдина виховна година «Шляхи Тарасової 

долі». Рушник єдності.  

 08.05.2019 – Виховна година «День Пам’яті та примирення». Святковий 

концерт. Благодійна акція «Фронтова посилка ветерану».  

 Профілактична робота та соціальний супровід учнів. 

В НВК «Ліцей-школа № 14» наявні посади психолога та соціального 

педагога, затверджено посадові інструкції працівників.  

Щороку складається  соціальний паспорт НВК "Ліцей - школа №14".  

Станом на 24.05.2019 року у НВК "Ліцей - школа №14": 

 Дітей сиріт – 2 

 Дітей, позбавлених батьківського піклування – 5 

 Дітей – інвалідів – 4 

 Дітей із багатодітних родин – 51 

 Дітей із малозабезпечених родин – 6 

 Дітей із зони АТО – 42 

 Дітей, які постраждали від  наслідків вибуху на ЧАЕС – 3 

 Дітей учасників бойових дій – 14. 

Складено і затверджено План роботи з дітьми соціально незахищених 

категорій. 

Заведено, прошито та пронумеровано. Журнал обліку заяв та повідомлень 

про насилля. Станом на 24.05.2019 року звернень немає. 



На кожну дитину є особова справа, складено індивідуальний план роботи, акт 

обстеження на дому, зібрано пакет відповідних документів. 

Діти 1-4 класів та діти пільгових категорій (діти – сироти, діти ЛРП, діти – 

інваліди, діти, з багатодітних та малозабезпечених родин, діти учасників бойових 

дій) охоплені безкоштовним гарячим харчуванням. 

Діти інших пільгових категорій отримують гаряче харчування за кошти 

батьків.  

У НВК "Ліцей - школа №14" 96% охоплення гарячим харчуванням. 

В школі діє певна система профілактичної роботи. 

Первинна профілактика: 

 здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться 

класними керівниками в журналі, соціальним педагогом  у спеціальному 

журналі), щоденно інформація про відсутність дітей повідомляється в ДО. 

Видано наступні накази: 

Наказ «Про проведення рейду «Урок» №286 від 05.09.2018 року. 

 розроблено правила для учнів; 

 щомісяця проводяться бесіди на правову тематику  

Протягом 2018-2019 начального року, згідно плану роботи соціального 

педагога проводилися виступи перед учнями: 

Уроки та бесіди на тему: “Протидія булінгу”, бесіда “Безпечний інтернет”, 

“Відповідальність за образи в соціальних мережах”, “Культура поведінки в школі 

та шкільний етикет”, “Ставлення до конфліктів у класі” Захід, приурочений 

святкування Дня української писемності “День української писемності. Історія і 

сучасність”, “Вчимося бути толерантними”, захід, приурочений до Міжнародного 

дня проти паління “Ми проти паління”, “Шкідливі звички”, захід, приурочений до 

Єдиного дня боротьби зі СНІДом “Знати, щоб жити!”, “Права й обов’язки 

дитини”, “Правила поведінки в НС”, “Все починається з поваги”, 

“Адміністративна відповідальність за негативні вислови в соціальних мережах”, 

“Як уникнути конфліктних ситуацій”, “Знайти себе! Вибір професії”, заняття в 

ігровій формі “Обережно! Міни!”, “Складові здорового способу життя”, “Правила 

поведінки на залізній дорозі”, заняття з “Інформування про мінну небезпеку”, 

“Екологічне виховання”, “Про небезпечність отруйних грибів”, “Майбутня 

професія”. 

Вторинна профілактика: 

 у школі діє Рада профілактики. Наказ «Про створення ради профілактики 

школи у справах неповнолітніх» № 251 від 21.08.2018 року. 

 Засідання проводяться щомісяця (3 середа місяця). Рада працює 

відповідно до плану, де заслуховуються питання відвідування занять учнями, їх 

дисципліни, відношення до навчання (відповідальна заступник директора з НВР 

Варич О.А.). До складу ради профілактики входять адміністрація, учителі НВК 

“Ліцей-школа № 14”, представники шкільного батьківського комітету – голова 

шкільного батьківського комітету Демченко І.М. До роботи ради профілактики 

залучено практичного психолога Москвіну Н.О., соціального педагога 

Мірошниченко Т.М.  

Так, протягом 2018-2019 навчального року було проведено 11 засідань ради 

профілактики: Протокол №1 від 25.09.2018, протокол №2 від 17.10.2018, протокол 

№3 від 26.10.2018, протокол №4 від 14.11.2018, протокол №5 від 28.11.2018, 

протокол №6 від 19.12.2018, протокол №7 від 23.01.2019, протокол №8 від 



27.02.2019, протокол №9 від 28.03.2019, протокол №10 від 17.04.2019, протокол 

№11 від 21.05.2019. Так, у вересні 2018 – травні 2019 на засіданні Ради 

профілактики було розглянуто справи 38 учнів. 

На внутрішкільний облік у 2018-2019 н.р. рішенням Ради профілактики було 

поставлено учня 7Б класу Воробйова Дмитра за порушення внутришкільного 

розпорядку. Протокол №3 від 26.10.2018 р.  

Також на внутрішкільний облік у 2018-2019 н.р. рішенням Ради профілактики 

було поставлено повторно учня 8В класу Малишка В. за порушення 

внутрішкільного порядку, безобразну поведінку на уроках, невиконання домашніх 

завдань. Протокол №7 від 23.01.2019р. 

На внутрішкільний облік у 2018-2019 н.р. рішенням Ради профілактики було 

поставлено учня 8Б класу Воробйова Дмитра за порушення внутришкільного 

розпорядку. Протокол №8 від 27.02.2019р.  

На внутрішкільний облік у 2018-2019 н.р. рішенням Ради профілактики було 

поставлено учня 8Б класу Дудника Даниїла та учня 8В класу Ісаєнка Максима за 

порушення внутришкільного розпорядку. Протокол №11 від 21.05.2019р.  

Особлива увага приділяється дітям, яким потрібна підвищена увага. У 

системі проводиться виховна і профілактична робота з попередження 

правопорушень, бездоглядності, наркоманії, алкоголізму. З початку року було 

виявлено підлітків, які потребують підвищеної уваги,  складено координаційні та 

індивідуальні плани роботи з ними. Щосереди з такими дітьми проводиться 

профілактична та корекційна робота соціально – психологічним відділом, 

заступником директора з НВР, один раз на 2 тижні, по середах, проводяться 

профілактичні бесіди при директорі.                         

Щорічно видаються накази  з профілактичної роботи. На 2018-2019 

навчальний рік видано наступні накази та складено Плани заходів: 

Розроблено та затверджено Положення про попередження пропусків уроків і 

запізнень навчально – виховного комплексу "Ліцей - школа №14", яке узгоджено 

головою Ради НВК "Ліцей - школа №14"  та президентом ліцею. 

Наказ «Про проведення громадського огляду дітей пільгових категорій за 1 

чверть у 2018-2019 навчальному році» №285 від 05.09.2018 року. 

Наказ «Про проведення рейду «Урок» №286 від 05.09.2018. 

Наказ «Про організацію виховної роботи в НВК "Ліцей - школа №14" у 2018-

2019 навчальному році» №265 від 30.08.2018 року. 

Наказ «Про організацію профілактичної роботи в НВК "Ліцей - школа №14" 

у 2018-2019 навчальному році» №262 від 30.08.2018 року. 

Наказ «Про посилення роботи щодо профілактики та протидії булінгу в 

учнівському середовищі» №265 від 22.03.2019 року. 

Наказ «Про профілактику злочинності і правопорушень серед учнів НВК 

"Ліцей - школа №14" у 2018 – 2019 навчальному році №247 від 21.08.2018 року. 

Наказ «Про заборону користування мобільним зв’язком у школі під час 

навчально – виховного процесу»  №253 від 21.08.2018 року. 

Складено та затверджено План заходів щодо профілактику злочинності і 

правопорушень серед учнів НВК "Ліцей - школа №14" на 2018 – 2019 навчальний 

рік. 

Складено та затверджено План спільних заходів НВК "Ліцей - школа №14" зі 

службами у справах дітей, ВКМСД та МНД (наркодиспансером).  

Видано накази по НВК "Ліцей - школа №14": 



Наказ «Про заборону тютюнопаління у НВК "Ліцей - школа №14" №252 від 

21.08.2018 року. 

Наказ «Про створення наркопостів у НВК "Ліцей - школа №14" №248 від 

21.08.2018 року. 

Складено та затверджено План роботи наркопосту на 2018-2019 навчальний 

рік. 

 Затверджено склад наркопосту.  

 Складено команду наркопосту з учнів 9В класу.  

Складено та затверджено щодо проведення  антинікотинової  інформаційно-

освітньої та профілактичної роботи  серед дітей та учнівської молоді у НВК 

“Ліцей-школа № 14” на 2018-2019 навчальний рік 

 Зроблено аналіз звернень НВК "Ліцей - школа №14" в соціальні служби, 

ОКМДН, Департамент освіти, поліцію за 2018-2019 навчальний рік.   

 За 2018-2019 навчальний рік – 8 звернень. Було надіслано звернення 

Начальнику Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ 

Національної поліції в Донецькій області майору поліції Сушицькому Б.В. щодо 

учня 7-Б класу Воробйова Д., учня 6-Б класу Данко О., два листа щодо учня 8-В 

класу Малишка В, два листа щодо учня 4-Б класу Кобзар Я. 

 Щотижня активісти самоврядування перевіряють ведення щоденників 

учнями НВК "Ліцей - школа №14". Відповідальний Варич О.А. 

Черговий клас наприкінці кожного тижня робить аналіз запізнень учнів на 

заняття, порушення шкільної форми, змінного взуття та поведінки на перервах. 

Дана інформація щопонеділка розглядається на нараді при директорі, на педраді 

учителів, заноситься до наказу «Підсумки роботи педколективу НВК "Ліцей - 

школа №14" за тиждень». 

 Питання з виховної, профілактичної  роботи розглядаються кожного 

понеділка на нараді при директорі (робиться аналіз заходів, які було проведено за 

минулий тиждень) та на педагогічних радах. Ведеться книга протоколів нарад при 

директорі та книга протоколів засідань педагогічної ради. Обидві книги 

пронумеровані, затверджені директором НВК "Ліцей - школа №14", промарковані 

різнокольоровими стікерами згідно тематики. 

 Психологічний супровід учнів. 

 Психологічна служба НВК «Ліцей-школа №14» у складі практичного 

психолога Москвіної Н.О. та соціального педагога Мірошниченко Т.М. працює 

згідно річного плану роботи служби та плану роботи з дітьми, що потребують 

підвищеної педагогічної уваги. 

 З дітьми, які стоять на внутрішкільному обліку, проводиться діагностична та 

корекційна робота. Надається допомога класним керівникам щодо роботи з дітьми 

даної категорії. З результатами діагностичної роботи у 1-х та 5-х класах 

(спостереження за НВП, анкетування учнів, вчителів, батьків) ознайомлені класні 

керівники та вчителі, які працюють у даних класах – педагогічна нарада щодо 

адаптації учнів 1-х класів до навчання у школі, педагогічний консиліум щодо 

перебігу адаптації до навчання у середні ланці учнів 5-х класів (Протокол № 14 

від 30.10.2018). На цих заходах, окрім питань адаптації, також висвітлювались 

питання щодо профілактики насильства в учнівському середовищі, 

правопорушень, суїцидальної поведінки.  Розроблені рекомендації.   

 З учнями 10-х класів проведено тренінг «Моє життя – моє вибір». З 

педагогами УВК проведено групову консультацію щодо профілактики насильства 



та негативних явищ  в учнівському середовищі, суїцидальної поведінки серед 

дітей та підлітків. Розроблені рекомендації для батьків та вчителів. 

Організація роботи самоврядування. 

Наказ «Про організацію учнівського самоврядування» №255 від 21.08.2018 

року. 

Наказ «Про проведення Дня самоврядування у вересні 2018-2019 

навчальному році» №317 від 18.09.2018 року. 

1 раз на місяць проводиться засідання шкільного парламенту та ліцейського 

сенату. Головою ліцейського сенату ведеться журнал протоколів засідань. 

У НВК "Ліцей - школа №14" діє рейтингова система. Активісти 

самоврядування кожну чверть підводять підсумки рейтингу на звання «Кращий 

клас» на основі аналізу таких напрямків:  якість знання класу, участь в олімпіадах, 

МАН та інших інтелектуальних конкурсах, участь у прикладних конкурсах, 

участь у спортивних змаганнях, участь у заходах ліцею, організація гарячого 

харчування, а також віднімаються бали за погану поведінку, запізнення, 

порушення форми, зауваження за порушення санітарного стану класу. 

Протягом року учні 1-11 класів беруть участь у різноманітних районних, 

міських та обласних конкурсах. 

У 2018-2019 навчальному році: 

Учать у міських та районних конкурсах  

- Конкурс дитячого малюнку «Дитячі фарби Приазов’я». 

- Конкурс дитячого малюнку «Азбука безпеки на дорозі».  

- Конкурс районний агітбригад юних інспекторів дорожнього руху.  

- Міський фотоконкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» . 

- Міський патріотичний конкурс юних умільців оберегів до Дня Захисника 

України «Свято мужності». 

- Міський конкурс-виставка «Мистецтво оригамі». 

- Міська екологічна виставка «Екологічний калейдоскоп».  

- Районний конкурс дитячого малюнку «Тато, мама, я – родина!».  

- Міський фотоквест «Осінній вернісаж». 

- Міський конкурс дитячого малюнка «Моє рідне місто». 

- Районний конкурс дитячого малюнка з пожежної безпеки. 

- Обласний конкурс української пісні «З Україною в серці». 

- Екологічна виставка «Екологічний калейдоскоп». 

- Міський конкурс малюнка «Мій кращий друг – безпечний рух». 

- Обласний конкурс «Тварини – наші друзі». 

- Міська екологічна природоохоронна акція «Замість ялинки святковий букет». 

- Міська виставка робіт початкової технічної творчості. 

- Міська конкурс – виставка з образотворчого та декоративно- прикладного 

мистецтва «Валентинів день». 

- Міський конкурс малюнка «Охорона праці очима дітей». 

- Всеукраїнський конкурс дитячих робіт з декоративно-ужиткової творчості 

«Таємниці народних ремесл». 



- Всеукраїнський конкурс малюнків та робіт з декоративно-ужиткової 

творчості «Кращий пожежний – це ти обережний».  

- Міська конкурс-виставка дитячих робіт ужиткової творчості та 

образотворчого мистецтва «Свято писанки». 

- Міська природоохоронна акція «Проліска – 2019». 

- Міська конкурс-виставка дитячих робіт ужиткової творчості та 

образотворчого мистецтва «Великдень – свято Воскресіння». 

Організовано чергування класів, учителів, адміністрації по школі. 

Складено та затверджено Графік  чергування вчителів, адміністрації та класів на 

2018-2019 навчальний рік». 

Робота з батьками. 

Відповідно до річного плану роботи у школі була організована робота з 

батьками, яка включала проведення батьківського лекторію, батьківських зборів, 

роботу батьківських комітетів та індивідуальну роботу з батьками через бесіди, 

залучення до гурткової роботи, участі у шкільних заходах. 

У ліцею проводиться правова освіта батьків, яка здійснюється в рамках 

батьківського лекторію.  

Класними керівниками на батьківських зборах обговорювалася нормативно-

правова база щодо відповідальності батьків за виховання дітей: статті  

Цивільного, Сімейного кодексу, Кодексу про адміністративні порушення, 

Кримінального кодексу, законів “Про попередження насилля у сім'ї” та інші. 

Постійно працює консультативний пункт (відповідальна Варич О.А., Москвіна 

Н.О.,  Мірошниченко Т.М.) 

Головою батьківського комітету є Демченко І.М., яка не тільки працює з 

батьківським комітетом, обговорює усі виникаючі питання, але й є постійним 

членом Ради профілактики, комітету з контролю за гарячим харчуванням.  

На підставі вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НВР Варич О.А. 

1.1. Вважати організацію виховної роботи та профілактичної роботи на 

достатньому рівні. 

1.2. Продовжувати здійснювати виховну роботу відповідно до Державних 

нормативно-правових документів, що регламентують виховну 

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. 

          Термін: постійно 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Варич О.А. 

 

 

Директор НВК "Ліцей-школа № 14"                      Т.О. Никитович  


