Закінчення



Розділ 1 Вступ
1.1. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу ліцею у 2020-2021 н.р.
Закон України "Про освіту"
	Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Закон України "Про дошкільну освіту"
	Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України “Про запобігання корупції”
Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”
	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
Кодекс цивільного захисту України
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів
Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах освіти
	Наказ МОН від 16.04.2018 №367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"
	Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»
	Лист МОН від 22.07.2019 №1/9-471 "Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу"
 Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 25.06.2018 №676
Лист-роз’яснення МОН України «Щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» №1/9-596 від 03.10.2018
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році 
	Лист ІМЗО від 11.08.2021 № 22.1/10-1775 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”
	Лист Міністерства освіти і науки України від 1/10-3101 від 23.07.2021 “Щодо особливостей організації навчання”
	Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”
	Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»
	Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”
	Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.”
	Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21 “Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 498 “Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”
	Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”
	Лист Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2021 р. № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»
	Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020  “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”
	Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”
	Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників
	Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
	Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)
	Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти
	Сценарії Першого уроку 2021/2022 навчальному році

Освітні та навчальні програми
! Наказ МОН № 1272 від 08.10.2019 року Про затвердження типових освітніх програм для 1 -2 класів закладів загальної середньої освіти
! Наказ МОН № 1273 від 08.10.2019 року Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти
Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».
Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи
! Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи
Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи
Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи
Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)
ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
! НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 1-4 класів
! НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів
! НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».
Викладання навчальних предметів
! Лист МОН № 1/11-5966 від 01 липня 2019 року Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році
! Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році”
! Лист МОН №1/9-498 від 05.08.19 року Методичні рекомендації щодо організаціїнавчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.
! Лист МОН № 1/9-365 від 10.06.19 року “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”
! Лист ІМЗО від 20.08.2019 №22.1/10-2858 “Щодо впровадження Українського правопису в редакції 2019 року”
! Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 року Про застосування державної мови в освітньому процесі
Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
! Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-11 класи)
Збірники календарних планувань з усіх предметів 
	Збірник календарно-тематичних планувань для 1 класу (НУШ) на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань для 2 класу (НУШ) на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань для 3 класу (НУШ) на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань для 4 класу (НУШ) на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та літератури на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань уроків зарубіжної літератури на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань з математики на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань з англійської мови на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань з історії та правознавства на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань з біології на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань з хімії на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань з фізики та астрономії на 2021-2022 н.р.
	Збірник календарно-тематичних планувань з географії на 2021-2022 н.р.


Ведення документації
Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”
Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.
Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності”.
	Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).

Робота з обдарованими учнями

Виховання
Лист МОН № 1/9-362 від 16.07.21 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».
	Лист МОН України від 20.07.2020 №1/9-385 "Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"
Лист МОН № 1/9-512 від 13.08.2019 "Щодо мультфільмів для учнів 1-4 класів, які можуть бути використані при проведенні Першого уроку або під час навчання в закладах загальної середньої освіти"
Наказ МОН від 29.07.2019 №1038 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 16.06.2015 № 641"
Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"
Постанова КМУ від 01.06.2020 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах"
Указ Президента України від 18.05.2019 №286"Про Стратегію національно-патріотичного виховання"
Розпорядження КМУ від 20.03.2019 №171-р "Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні"
Лист МОНУ від 19.03.2019 № 1/11-2723 «Щодо дотримання прав дітей під час освітнього процесу»
Наказ МОНУ від 22.12.2018 №1437 "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року"
Розпорядження КМУ від 07 грудня 2016 р. № 954-р"Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві"
Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки
Наказ від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
Наказ від 06.09.2000 № 434 "Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти"
	

2.1. Загальна інформація про ліцей.
У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над єдиною методичною проблемою школи: «Створення умов для розвитку й самореалізації особистості в умовах нової української школи з використанням новітніх педагогічних та інформаційних технологій». 
Навчально-виховний процес відбувався в дві зміни.
Стан і розвиток шкільної мережі
Педагогічним колективом ліцею проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2020-2021 навчального року в ліцеї було відкрито 44 класи, із них 1-4-х -16 класів, 5-9-х - 20 класів, 10-11-х - 8 класів. 

Динаміку шкільної мережі відображає Слайд №
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Станом на кінець навчального року у ліцеї функціонували 44 класи за наступною структурною моделлю (Слайд №):
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Середня наповнюваність класів становила 26,6 учнів.  
Із них дівчат – 604, хлопців – 568 (Слайд №)
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Протягом року прибуло 3 учнів, а вибуло 12. На кінець навчального року кількісний склад учнів становив: 1172 учнів. 
	Особливістю навчального плану ліцею було продовження впровадження нових Державних стандартів початкової, базової загальної середньої освіти, у відповідності до яких 1-4 та 5-9 класи навчались за новими державними стандартами освіти.
	Вивчення іноземної мови проводилось з 1 класу, з 5 класу здійснювалось вивчення другої іноземної мови.

2.2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У 2020-2021 н.р. ліцей був забезпечений штатними працівниками на 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. 
За рівнем якісного складу педагогічних працівників наш ліцей і минулого н.р. був одним з лідерів у районі. Із 118 педагогічних працівників мають кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:(Слайд№):
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Розподіл кадрового складу за статтю (Слайд№) :
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Розподіл кадрового складу за стажем роботи (Слайд№) :
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Розподіл кадрового складу за віком (Слайди №):
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2.3.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ОСВІТИ
Станом на початок 2020-2021 н.р. усі діти шкільного та 6-річного віку, які проживають на території обслуговування ліцею, охоплені навчанням. 5 учнів навчалися за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я, 4 учнів навчалися за інклюзивною формою навчання.
На  кінець н.р.  випущено з ліцею:
9-х класів – 94 випускники;
	11-х класів – 90 випускників.
Закінчили ліцей та отримали свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою 14 випускників основної школи, отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та нагороджені золотими та срібною медаллю – 11 випускники старшої школи.
119 учнів 2-8-х, 10-х класів за результатами навчання нагороджені похвальними листами.
882 учнів пільгового контингенту перебували на обліку особливого контролю педагогічного колективу, а саме:
	дітей, які виховуються у малозабезпечених родинах – 200

дітей з інвалідністю – 14
	діти зі статусом «Чорнобильці» - 1
	напівсироти – 40
сироти та позбавлені батьківського піклування – 2.
діти із багатодітних сімей – 490.
виховуються у неповних сім’ях – 135.
Ліцей працював за 5-денним режимом роботи за семестровою структурою навчального року, в дві зміни.
Організація освітнього процесу регламентувалася планом роботи ліцею на рік, робочим навчальним планом, тимчасовим порядком організації освітнього процесу в умовах карантину, розкладом уроків і занять.
При складанні навчального плану було дотримано наступність між ступенями навчання і класами, збалансованість між предметними циклами, окремими предметами. Шкільний компонент (варіативна складова) був розподілений з урахуванням потреб учнів, на підсилення вивчення предметів, на індивідуально-групові заняття, з метою коригування знань учнів і усунення прогалин у знаннях, на підготовку учнів 11 класів до ЗНО, на посилення вивчення окремих предметів в основній школі (5-9 кл.) з метою забезпечення допрофільного та профільного навчання за наступними профілями СЛАЙД №
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Програмно-методичне забезпечення школи дозволило в повному обсязі реалізувати робочий навчальний план ліцею на 2020-2021 н.р.
Аналізуючи стан роботи щодо охоплення дітей навчанням  протягом року значна увага зверталася на стан відвідування учнями ліцею. Для цього і підлягали контролю класні журнали, особові справи, проводились засідання ради профілактики, методичних об’єднань, нарад при директорові, педагогічних рад, індивідуальна та групова робота з батьками. З’ясовувалася наявність документів, що засвідчують причину відсутності учня в ліцеї,  проводились рейди перевірки стану відвідування, видано з цих питань накази по школі.
Для вирішення даних проблем та з метою отримання допомоги щодо повернення дітей до ліцею адміністрація ліцею співпрацювала з батьками, підтримувала зв'язок з відділом освіти, молоді та спорту, залучала служби у справах дітей та неповнолітніх, Рожнятівське відділення Національної поліції України. Класними  керівниками  проводились  класні години, бесіди, зустрічі за круглим столом, батьківські збори щодо ставлення учнів до школи, відвідування ними навчальних занять та виявлення їх інтересу до навчання. Така робота давала певні результати, однак недоліки і цього навчального року були як з боку класних керівників, педагогічних працівників, дирекції школи, батьків учнів. Результат відвідування окремими учнями, зокрема й випускних класів, впродовж навчального року залишався незадовільним.

2.4. Освітній процес і його якість.
За наслідками 2020-2021 н.р. проведено детальний аналіз результатів навчальних досягнень учнів ліцею. Загалом показники навчальних досягнень учнів за рівнями має такий вигляд СЛАЙД №
Високий рівень – 15 %         
Достатній рівень – 36%
Середній рівень – 47%          
Початковий  - 2%
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Моніторинг навчальних досягнень учнів в динаміці за останніх 5 навчальних років має такий вигляд СЛАЙД № 
Як бачимо, особливих суттєвих змін не відбулося, окрім найнижчого початкового рівня учнів, який впродовж останніх років дещщо знизився. 
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Загальношкільний показник якості навчальних досягнень учнів 5-11 класів за 2020-2021 н.р. становить 48,2%, що на 2,5% нижчий, ніж у минулому році (50,7%). Динаміка якості знань учнів ліцею за останніх 5 років відображена на СЛАЙДІ №
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Показник найвищої якості навчальних досягнень із предметів мають учні класів СЛАЙД №.
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Найнижча якість знань в наступних класах (Слайд№):
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Класи, в яких показник якості навчальних досягнень учнів нижчий за загальношкільний, СЛАЙД №  :
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Учні із високим рівнем навчальних досягнень за ступенями школи, СЛАЙД №:
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Навчальні досягнення початкового рівня 2020-2021 н.р. складає 14 учнів 5-11 класів ( у 2019-2020 н. р. – 8  учнів).
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Показники по паралелях наступні
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По паралелях показники якості навчальних досягнень учнів розподілили наступним чином СЛАЙД №:
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2.5. Зовнішнє незалежне оцінювання
ЗНО на даний час є одним із найвагоміших показників роботи школи, педагогічних працівників, зокрема.
Що ж кажуть результати ЗНО учнів нашої школи у цьому році, і зокрема у порівнянні з попереднім роком.
На підставі відомостей, поданих Українським центром оцінювання якості освіти, про результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі ЗНО мною проведено моніторинг якості знань учнів 11-их класів з усіх предметів ДПА у 2021 році.
На жаль, показники результатів ЗНО знизились, з окремих предметів дуже суттєво, у порівнянні з результатами минулого навчального року.  


file_48.png

file_49.wmf



file_50.png

file_51.wmf


file_52.png

file_53.wmf


file_54.png

file_55.wmf


file_56.png

file_57.wmf


file_58.png

file_59.wmf


file_60.png

file_61.wmf


file_62.png

file_63.wmf


file_64.png

file_65.wmf


2.6. Методична робота 
Методична робота в 2020-2021 н.р. здійснювалася  за такими основними напрямками:
- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
- інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників;
- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
- підтримка інноваційної діяльності вчителів;
- організація підвищення педагогічної кваліфікації вчителів.
	Адміністрація ліцею на належному рівні вирішила проблему забезпечення працівників загальнопедагогічною та фаховою інформацією. У розпорядженні педагогічних працівників — вільний доступ до мережі Інтернет у  кабінетах інформатики. 
У 2019-2020 навчальному році здійснювалась курсова підготовка та атестація вчителів відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 
Вчителі, що атестувалися, проводили відкриті уроки та заходи, приймали участь у роботі семінарів, конференцій, готували творчі звіти.
       У 2020-2021 н. р. методичну роботу ліцею презентували такі методичні структури: методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників (з укр. мови та літ., математики, іноземних мов, історії,  природничих дисциплін, предметів художньо-естетичного циклу, фізкультури, зарубіжної літ., поч. класів), методичне об’єднання класних керівників, школа молодого вчителя. 
На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020-2021  н. р., зміни  в освітніх програмах, підготовка і проведення предметних тижнів, проведення контрольних робіт,), так і методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування інтеграції у процесі формування комунікативних компетенцій учнів.
 	Упродовж навчального року  методичними об’єднаннями   були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з  предметів.
На виконання Указу Президента України Володимира Зеленського «Про оголошення 2020-2021 н.р. Роком математичної освіти в Україні» у ліцеї була проведена Декада математики.   Заходи, які були організовані для учнів, сприяли підвищенню їх мотивації до вивчення математики та її застосування в житті, а також популяризували математичну освіту. З цією метою вчителі математики створили власну фейсбук-сторінку «Match» та сайт учителів математики, де в режимі офлайн висвітлювали математичні події та іншу цікаву інформацію, пов’язану з математикою. 
На виконання Річного плану роботи ліцею вчителями історії було проведено Тиждень історії, в рамках якого були проведені заходи, присвячені пам’яті героїв Небесної сотні.
           Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета та розвиток їх творчої активності.
 Пріоритетного напрямку набула самоосвітня діяльність учителів. 
       У 2020-2021н.р. методична робота реалізовувалася шляхом активного використання ІКТ.  Виклики карантинного періоду  зумовили запровадження нових організаційних форм методичної роботи. Зокрема, упродовж навчального року використовувалися можливості онлайн- та офлайн – навчання педагогів, проведення інструктивно-методичних нарад та консультацій. 
Адміністрацією школи було забезпечено практичне мобільне спілкування педагогів у вайбер-групах та на сторінці ліцею у фейсбуці, що сприяло швидкому та зручному інформуванню  про законодавчі зміни, можливості онлайн-навчання, а також забезпечило швидке реагування педпрацівників  на проблеми організації освітнього процесу у ліцеї.
         До педагогів систематично доводилася інформація про можливості всеукраїнських онлайн-проєктів для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Упродовж  карантинного періоду у 2020р. була розроблена та активно використовувалась у 2020-2021н.р. єдина платформа Google G Suite for Education, на якій з предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану учителі  розміщували онлайн-уроки і успішно працювали з учнями, що допомогло організувати дистанційне навчання, вести контроль та облік проведених занять, оцінювати рівень знань та сформованості навчальних компетентностей учнів.
 	В рамках методичного проєкту «ІК-компетентність» впродовж 2020-2021 н.р. педагоги ліцею пройшли навчання з  використання технологій дистанційного навчання. Активно працювала динамічна творча група учителів інформатики, яка розробила інструкції для педагогів щодо роботи на освітній платформі, проводила заняття з педагогами ліцею, надавала індивідуальні консультації.
З метою якісної організації та успішного впровадження  інклюзивного начання у 2020-2021 н.р. започатковано ще один методичний проєкт «Інклюзивна освіта».  В рамках проєкту проведено ряд інструктивно-методичних нарад, розроблено інструкції для вчителів та асистентів учителів, організовано семінари-навчання спільно у співпраці з Рожнятівським та Перегінським інклюзивними центрами.
У відповідності до річного плану роботи ліцею та з метою профорієнтаційної роботи з 19.04 по 23.04 2021р. успішно реалізовано проєкт «Профільна освіта». Одним із заходів цього проєкту є підпроєкт«Трудова династія моєї родини», керівником якого була Соломчак О.П., кл. керівник 7-Г класу. Реалізація проєкту формує в учнів відповідальне ставлення до  вибору професії, мотивує їх до свідомого професійного самовизначення.
Цікавим та неординарним є ще один методичний проєкт «Учителем школа стоїть», який складається з трьох підпроєктів:
«Літературна міні-кав’ярня з Наталею Данилюк», проєкт, який реалізований у 2020-2021н.р. у співпраці з районним літературним об’єднанням «Горгани» та за активної участі поетеси, учителя української мови та літератури нашого ліцею Н.В. Данилюк;
	«Краще гір можуть бути тільки гори», проєкт, який  тривав 2 роки та був успішно завершений у 2020-2021н.р. Результатом проєкту є встановлення меморіальної плити та оформлення куточка пам’яті колишнього вчителя географії Р.К. Свистовича.
	«Учителі математики нашого ліцею», проєкт, який започатковано у 2020-2021н.р. та буде продовжено у наступному навчальному році. Результатом проєкту буде друкована книга про учителів математики ліцею та свято за їх участю.

2.7. Виховна роботи
	З метою реалізації основних цілей та завдань виховної роботи, розвитку духовності, патріотизму, формування загальнолюдських моральних цінностей учні взяли участь у заходах приурочених:
- до 28-й річниці Незалежності України, Дню Державного прапора України;
- до Дня Захисника України;
- до Дня Свободи;
- до Дня пам'яті жертв голодоморів;
- до Дня Збройних Сил України;
- до Дня Соборності України;
- до Дня пам'яті та примирення.
           Загальношкільні свята проводились відповідно до плану роботи школи на 2018-2019 н.р. На високому рівні проведено свято Першого дзвоника, свято до Дня працівників освіти, новорічні свята, Дня матері, Дня голодомору, свято вшанування воїнів УПА, свято «Герої не вмирають», свято Миколая та інші. 
         Учнями школи проведено акції з допомоги воїнам із зони АТО.         З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при проведенні антитерористичної операції на сході України в школі проведені уроки мужності, години спілкування, засідання «круглих столів» за темами: «Захисти мир на Землі», «Історії героїв війни: «Ми боролись за українську землю», «Український солдат: хоробрість, воля, взаємодопомога, самовідданість, патріотизм», «Воєнна присяга», «Збройні Сили України, їх види», «Захист Вітчизни — обов'язок громадянина».Організовані спортивні  свята до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Збройних Сил України  «Ми – нащадки славних козаків». Педагогічним, учнівським та батьківським колективами проведені благодійні акції з  допомоги воїнам із зони АТО
Протягом року проведено короткотривалі та довгострокові навчально – виховні проекти, метою яких є залучення учнів до активного вивчення  місцевої історії та культурних надбань рідного краю, поглиблення знань з історії, народознавства, природознавства, екології. 
В школі були проведені традиційні тематичні дні: День працівників освіти, День людей похилого віку, День бібліотекаря, День української писемності та мови, Всесвітній День прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом. 
Протягом року в рамках реалізації виховної теми школи проведено загальношкільні тематичні лінійки: «Пам’яті жертв Голодомору»; «День Гідності та Свободи»;  «День Збройних сил України»; «День захисника України».Було проведену  роботу щодо героїзації осіб, які віддали життя за незалежність України  та вшанування їх пам’яті. Проводилась робота з національно-патріотичного виховання. 
З метою виховання національної свідомості, любові до землі, свого народу, патріотизму, формуванню загальнолюдських цінностей проведені такі виховні заходи: «До Міжнародного дня миру», «До Міжнародного дня музики», проекти в рамках руху «Моя батьківщина - Україна», «Славетні імена Івано - Франківщини», Вертепні дійства, Шевченківські дні, година спілкування «Духовні традиції українців», свято «Мова рідна солов’їна », Веселі старти, акції «Милосердя» «Турбота», Свято Українського козацтва, година спілкування «Символи моєї держави», заходи до Дня української писемності, конкурс патріотичної пісні та строю, година спілкування «Конвенція прав дитини». Проводились екскурсії та подорожі рідним селищем, екскурсії до музеїв Івана Франка, Степана Бандери, конкурси малюнків до Дня Миру, «Щасливе дитинство», соціальної реклами, акції «За чисте довкілля». На годинах спілкування проводились інформаційні «хвилинки», огляд преси «Цікаве у світі».
Учні школи брали участь у різноманітних конкурсах, турнірах, фестивалях:
	Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка;

-   Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»;
	Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»;

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»;
-    Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
	Всеукраїнський конкур з англійської мови «Грінвіч».

Під керівництвом практичного психолога та соціального педагога проводилась робота щодо формування основ здорового способу життя серед учнівської молоді. Психологічною службою проводилась діагностика, соціометричне обстеження груп дітей, індивідуальна робота з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Надавались консультації педагогам, щодо вирішення складних ситуацій у групах дітей.. Протягом року була  проведена значна  робота з учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на внутрішкільному обліку та  обліку у кримінальній міліції.
Погоджено плани спільних заходів на 2018-2019 н.р. з відділом кримінальної міліції у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням культури, молоді та спорту та проведено спільні  профілактичні заходи.
З метою вдосконалення форм і методів профілактичної роботи з учнями навчального закладу, відповідно до річного плану роботи було організовано роботу Ради профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядалось питання відвідування учнями навчального закладу, залучення учнів до роботи в гуртках і спортивних секціях, участь у загальношкільних заходах, надання психологічної допомоги, попередження правопорушень і злочинності.
В листопад-грудні2018 року проводиласьдекада правових знань, на якій проходили наступні заходи:
·	випуск газети «За здоровий спосіб життя»;
·	проведення виховних годин «Мої  права та  обов’язки», «Підліток і закон»;
·	участь у конкурсі малюнків «Я обираю здоровий спосіб життя»;
·	 проведення санітарно-просвітницьких лекцій та тренінгів «Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії»;
·	лекція «Торгівля людьми»;
·	проведення тижня правознавства;
·	конкурс плакатів «Права дитини».
 Розроблено рекомендації для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушенням, алкоголізму, наркоманії, протидії насильству та жорстокого поводження у сім’ї. У кожному класі розміщені куточки національної символіки, правила для учнів, інформаційні куточки, організовано в шкільній бібліотеці роботу постійно діючої виставки літератури на правову тематику; перегляд відеоматеріалів на тему «Профілактики алкоголізму та наркоманії».
    У рамках роботи з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії,  СНІДу, проводилися: анонімне соціологічне опитування учнів школи з метою виявлення поширення куріння в підлітковому та молодшому шкільному віці.
Медичною службою та спеціалістами спеціальних служб проводились лекції щодо формування зорового способу життя.
Спільно із будинком дитячої та юнацької творчості проведено захід «Твоє здоров’я у твоїх руках».
Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів. 
З метою забезпечення вільного творчого інтелектуального розвитку, духовного та фізичного розвитку організовано роботу гуртків, спортивних секцій. До гурткової роботи було залучено 30% учнів. Результати роботи учні представляли на шкільних та районних конкурсах учнівських робіт.
Працювала постійно діюча виставка конкурсу малюнків. 
Вихованці спортивних секцій брали участь у шкільних та районних змаганнях з волейболу, легкої атлетики, баскетболу, тенісу. 
Одним із ефективних напрямків виховної роботи є туризм і краєзнавство, який спрямованих на відродження духовності, сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості. Учнями здійснено походи «Стежками рідного краю». 
Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування. У школі продовжує працювати учнівський комітет та організація «РІД». Система роботи організована таким чином, щоб на різних рівнях взяли участь якомога більше вихованців. Очолює самоврядування учнівська рада, яка брала участь у конкурсі учнівського самоврядування. На засіданні школи лідерів було представлено модель учнівського самоврядування школи та проект «Майстри мого краю». Учениця 11 класу, Яцишинець Тетяна, брала активну участь у засіданнях школи лідерів району з питань учнівського самоврядування.
Робота з батьками здійснювалась у межах батьківського лекторію. Два рази на рік проводились загальношкільні батьківські збори, 4 рази класні батьківські збори де виступають директор школи, заступники директора, соціальний педагог, психолог, лікарі, працівники правоохоронних органів, священик з різних питань навчально-виховного процесу.
З метою духовного розвитку учнів кожного понеділка у школі за участю всіх учнів та учителів місцевим священиком проводиться молебень.
Не дивлячись на певні здобутки при здійсненні виховної діяльності є ряд проблем. Перш за все, це недостатній показник участі учнів у конкурсах, що говорить про недостатню просвітницьку роботу класних керівників та вчителів школи.
Недостатнє інформаційно-методичне забезпечення. Необхідні матеріали вчителі знаходять за допомогою мережі Інтернет. Фахові періодичні журнали в школі не виписуються.
Є недостатнім зв’язок з позашкільними закладами, в школі функціонує мало гуртків. 
Потребує уваги оформлення класних кімнат. Необхідно звернути увагу на оформлення кімнати шкільного самоврядування. Класні керівники не залучають до співпраці батьків учнів.
Недостатнім є накопичення фотоматеріалів та розробок заходів на сайті школи.
Не всі класні керівники мають власне портфоліо, а це говорить на низький рівень володіння інформаційними технологіями.
Потребує подальшого розвитку робота зі шкільного самоврядування, робота над книгою «Історія школи», недостатньо ведеться робота зі створення бази методичних матеріалів, робота класних керівників іноді має формальний характер.


2.8. Управлінська діяльність.
Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів – предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 
У школі є наявності усі нормативно–правовідокументи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. 
Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 
Контроль – цеважлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління.. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. 
У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально–виховного процессу
Протягом навчального року контролювались такі питання:
	Облік дітей шкільного віку в м/р, відвідування ними школи, забезпечення всеобучу, організація харчування, забезпечення підручниками;
	Робота з учнями, схильними до правопорушень;

Санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання учнів у школі;
Стан викладання предметів;
Стан виконання навчальних планів і і програм та якість їх застосування;
Класно-урочний, класно-узагальнюючий контроль.;
Робота з естетичного виховання, попередження дитячого травматизму, боротьба з злочинністю;
Нові педагогічні технології, як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня та їх впровадження в практику нових педагогічних технологій;
Техніка читання учнів 1-4 класів;
Хід операції «Живи, книго»;
Стан медичного обслуговування дітей у школі;
Робота шкільних гуртків;
Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;
Підготовка до державної підсумкової атестації;
З усіх цих та інших питань видані накази по школі. 

