
Звіт директора РАЛ “Престиж» за 2019-2020 н.р. 
 

1.Підвищення   рівня організації освітнього процесу у  закладі. 
 
1.1. Забезпечення обов’язковості  загальної  середньої освіти 

На початок 2019-2020 навчального року у закладі функціонував 21 класний 
колектив у яких навчалося 631 учень. 
З них 308 учнів І ступеня навчання, 243 учня на ІІ ступені, 71 – на ІІІ 
ступені. 
Таким чином , контингент учнів щороку продовжує далі зростати. За 
останні 5 років кількість здобувачів освіти у школі збільшилась майже на 
100 учнів. 
          Динаміка росту учнівського контингенту у порівняно з 2017-2018 
н.р. відбулась за рахунок збільшення кількості учнів старшої школи, що є 
показником росту довіри учнів та їх батьків до якості освітніх послуг, що 
надаються закладом: 
            Загалом в останні роки у школі спостерігається позитивна 
тенденція до росту відсотка учнів, які продовжують навчання після 
закінчення 9 класу у нашому закладі: 
       На кінець 2019\2020  навчального року у закладі налічувалося 626 
учнів. Незначне зменшення  контингенту учнів відбулося в основному 
через сімейні обставини : зміна місця проживання, виїзд за кордон, тощо. 

 
1.2. Створення  умов для варіативності здобуття освіти 
 
          Освітня програма закладу, що її було прийнято на засідання педагогічної 
ради у серпні 2019 року, передбачає багаторівневість навчальних планів, змісту 
освіти, використання різноманітних технологій і форм організації освітнього 
процесу, надання учням можливості вибору предметів (курсів), що вільно 
вивчаються, зміну видів діяльності, використання інтегративного підходу у 
вивченні обов’язкових предметів.  
       Зокрема, навчальний план початкової школи на 2019\20 н.р. передбачав 
поглиблене вивчення англійської мови та індивідуально-групові заняття з 
інваріантних предметів базового навчального плану . Також, в ході занять 
фізкультурою для учнів початкової школи було надано можливість вивчати 
програмний модуль «хореографія». 
       Навчальний план ІІ ступеня освіти включав вивчення учнями німецької 
мови, як другої іноземної, факультативне вивчення польської мови, поглиблене 
вивчення англійської мови та математики. Окрім того, з усіх предметів 
інваріантної частини навчального плану були організовані індивідуально – 



групові заняття з метою задоволення  бажання здобувачів освіти брати участь у 
Всеукраїнських предметних олімпіадах та конкурсах.  
        Динаміка результативності нашого закладу у ІІ етапі Всеукраїнських 
олімпіад з базових дисциплін достатньо позитивна . Проте, результати ІІІ та IV 
етапів мають спонукати нас до ефективнішої роботи у цьому напрямку: 
       Як бачимо, простір для активізації діяльності у цьому питанні є. 
 
              У минулому навчальному році одна учениця 8 класу мала можливість 
навчатись впродовж навчального року індивідуально через стан власного 
здоров’я.  

        Для недопущення перевантаження учнів 5-9 класів вчителями 
відповідних предметів враховувалось   навчання учнів в закладах освіти іншого 
типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Відповідно, за рішенням 
педагогічної ради від 29.08 2019 року, при оцінюванні учнів дозволялось 
враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична 
культура та ін.) у позашкільних закладах. 

Навчальним планом ІІІ ступеня у 2019\2020 навчальному році було 
передбачено вивчення у динамічних групах на профільному рівні англійської 
мови, математики, фізики, хімії, біології, історії України. При цьому, міст 
профілю навчання реалізувався системою окремих предметів і курсів: 

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчались на рівні 
стандарту; 

- профільні предмети, що вивчались на профільному рівні; 

- курси за вибором, до яких належали  спеціальні  курси з підготовки до 
зовнішнього незалежного оцінювання.  

            Основними формами організації освітнього процесу впродовж 
2019\20 навчального року були, природно,  різні типи уроків:  

формування компетентностей; 
розвитку компетентностей;  
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  
корекції основних компетентностей;  
комбінований урок. 
Також педагогами ліцею застосовувались і такі форми організації 

освітнього процесу як екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, 
конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 
уроку  активно проводились і навчально-практичні заняття. Ця форма організації 



поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт 
відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на 
більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. 
Досягнуті компетентності учні  застосовували на практичних заняттях і заняттях 
практикуму. Екскурсії, що їх організовували наші педагоги впродовж року, в 
першу чергу були покликані показати учням практичне застосування знань, 
отриманих при вивченні змісту окремих предметів.  

Вибір форм і методів навчання вчителі закладу визначали самостійно, 
враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 
конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих 
предметів. 
 
 
1.3. Вжиті  заходи щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   
технологій в освітній  процес 
        У 2019-2020 н.р. науково-методична робота з педагогічними працівниками 
була спрямована на підвищення рівня науково-теоретичної, практичної, 
психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності кожного 
педагога, на удосконалення змісту, форм і методів організації освітнього процесу 
шляхом використання сучасних освітніх технологій в умовах Нової української 
школи та на реалізацію  проблемної науково-методичної теми міста «Створення 
інноваційного середовища для ефективного управління освітнім процесом, 
професійного розвитку педагога, формування компетентного випускника 
навчального закладу» та нашого закладу .  

 Координація методичної роботи з педагогічними кадрами здійснювалася 
на основі вивчення рівня їхньої компетентності, професійних потреб та запитів з  
урахуванням результатів діагностики відповідно до планів роботи управління 
освіти Рівненського міськвиконкому, КУ «Рівненський міський методичний 
кабінет» на  2019-2020 навчальний рік. Завдяки активному сприянню 
адміністрації ліцею, впровадження у практику 
роботи вчителів педагогічних інновацій координувалось через роботу 
предметних методичних кафедр ліцею : 
 Вчителів мови , літератури та суспільствознавства; 
 Вчителів математики та природознавства; 
 Вчителів іноземних мов; 
 Вчителів початкового навчання; 
 Вчителів фізкультури та основ здоров’я 
 Вихователів ГПД; 
 Класних керівників. 



На засіданнях кафедр педагоги ділились досвідом , відвідували уроки-
презентації своїх колег, проводили майстер-класи , педагогічні брифінги, тощо. 
Це допомогло вчителям адаптуватись до роботи за оновленими навчальними 
програмами та до вимог концепції Нової Української школи. Результативність 
цієї діяльності можна було простежити за активною участю педагогів у міському 
етапі виставки-ярмарку педагогічної творчості: з 7-ми поданих на ярмарок робіт  
2 стали лауреатами. 
На базі закладу впродовж навчального року було якісно проведено міські та 
обласні науково-практичні семінари та тренінги для вчителів хімії, трудового 
навчання, англійської мови. 
 
1.4. Організація  різних  форм  позаурочної  освітньої діяльності. 
Організація позаурочної освітньої діяльності учнів впродовж 2019\20 н.р. 
здійснювалась у відповідності до моделі виховної системи ліцею. Основною 
метою при цьому є формування життєвих цінностей та компетентностей 
особистості учня, які служитимуть базою для щасливого особистого життя та 
успішної взаємодії з суспільством, з урахуванням розвитку європейського 
освітнього простору. А головним очікуваним результатом має стати випускник - 
громадянин, патріот, інноватор, носій культур,  творча, ціннісно зорієнтована та 
життєво компетентна  особистість, здатна до саморозвитку та 
самовдосконалення  упродовж життя. 

Завданнями педколективу в позаурочній освітній діяльності роботі є :  
а) закріплення, збагачення і поглиблення знань, розширення 

загальноосвітнього та формування наукового світогляду, вироблення умінь і 
навичок самоосвіти;  

б) формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, 
спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів;  

в) організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та 
інтелектуальних розваг; 

 г) поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. 
Для вирішення цих завдань використовуються масові, групові та індивідуальні 
форми позаурочної роботи.  

Серед масових форм найбільш поширеними є родинні свята, конкурсно-
розважальні програми, інтелектуальні вікторини, тематичні круглі столи, вечори 
пам`яті, предметні тижні, зустрічі з видатними людьми та учасниками бойових 
дій на сході країни, фестивалі-конкурси, олімпіади,  виїзні та пішохідні екскурсі, 
культпоходи до кінотеатрів, театрів та інших культосвітніх закладів міста тощо.  

Серед групових форм позаурочної освітньої роботи найбільш 
випробуваною, дієвою і популярною формою є робота гуртків та студій. Вони 
використовуються для різнобічної освіти і виховання учнів з метою розвитку 
художніх, науково-технічних, організаторських здібностей, умінь, навичок. 



Істотною рисою гуртків є порівняно невеликий кількісний склад учнів, груповий 
характер діяльності, наявність спільних інтересів і спільної мети.Минулого 
навчального року  у ліцею працювало понад десять гуртків за різними 
напрямами:  

- гуртки «Основи наукових досліджень», «Юні любителі природи» та «Юні 
туристи-краєзнавці», в яких учні поглиблюють знання з предметів 
природничо-математичного циклу, історії та географії рідного краю, де 
виховна мета досягається пошуково-дослідницькою діяльністю учнів, 
поглибленим ознайомленням їх з певною проблемою; 

- гурток початкового технічного моделювання, в якому учні початкової 
школи розширюють і поглиблюють свої технічні знання, виробляють та 
розвивають уміння та навички експериментування, моделювання, 
конструювання; 

- гуртки художньо-естетичного напряму (зразкові колективи дитячого хору 
«Співаночка» та народного танцю «Поліський віночок», колектив 
сучасного танцю «Lakky Dens», «Культура мови та спілкування», студія 
образотворчого мистецтва), де учні займаються авторською виконавською 
діяльністю, відродженням традицій народно-побутового мистецтва, 
залучаються до художньої творчості, займаються творчим 
самовдосконаленням. Самодіяльне мистецтво – це засіб змістовного 
проведення вільного часу, але це не єдина його функція. Художня 
самодіяльність також розвиває в учнів художні смаки, збагачує їх духовно 
і проникає у навчальний процес, сприяє його активізації, спонукає учнів до 
продуктивної діяльності; 

- гурток фотоаматорів сприяє розвитку в учнів естетичних смаків, а також 
вміння бачити цікаве в оточуючому світі; 

- гурток «Шкільний Євроклуб» сприяє удосконаленню володіння 
іноземними мовами, збагачує знання ліцеїстів про традиції, побут, 
економічний та соціальний розвиток євпропейських країн; 

- гуртки спортивно-оздоровчого напряму (футболу, волейболу, боротьби, 
логічних ігор) які не лише сприяють зміцненню й примноженню 
фізіологічного, психічного здоров`я та гармонійному фізичному розвитку 
учнів, але й виховують такі важливі риси характеру, як витримка, 
мужність, терпимість, товариська підтримка; 

- гуртки військово-патріотичного напряму  «Юні пластуни» та «Умій 
врятувати життя», у яких учні знайомляться з історією скаутського руху, 
вивчають сторінки героїчного минулого українського народу, вчаться 
діяти в екстремальних ситуаціях, надавати домедичну допомогу. 
 



Вихованці гуртків, що працюють у ліцею, завжди є активними учасниками 
міських та обласних оглядів-конкурсів, фестивалів, конкурсів творчих робіт, 
спортивних змагань, про що яскраво свідчать їхні досягнення. 
1.5 Вжиті заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази  
закладу освіти. 
          Впродовж минулого навчального року велика увага приділялась і 
питанням подальшого поповнення матеріально-технічної бази освітнього 
закладу. Було виконано не тільки поточний ремонт усіх навчальних приміщень, 
а й значно поновлено меблі навчального призначення, створено освітній простір 
за новими вимогами Нової української Школи у 2 кабінетах початкової школи, 
створено кабінет біології, влаштовано облицювання стін коридору першого 
поверху, модернізовано локальну комп’ютерну мережу закладу, поповнено базу 
навчальних кабінетів мультимедійним та інформаційно-комунікаційним 
обладнанням (ноутбуки, проектори, документ-камери). 
 
 1.6. Залучення  додаткових  джерел  фінансування  закладу освіти та їх 
раціональне використання. 
Для підготовки закладу до нового навчального року і впродовж усього минулого 
навчального року було залучено велику частку фінансування не тільки 
бюджетних коштів і коштів спецфонду, але і було надано закладу значну частку 
благодійної допомоги від батьківської громади нашого закладу.  
 
1.7 Вжиті  заходи  щодо  забезпечення    закладу кваліфікованими   
педагогічними   кадрами   та   доцільність    їх розстановки. 
 У 2019\2020 навчальному році заклад був на 100 % забезпечений усіма кадрами 
згідно штатного розпису та з відповідним фахом. 
З 68 педагогів ліцею станом на 1.06 2020 року  42 ( 61 %) досягли рівня вищої 
кваліфікаційної категорії, що на 10 % вище, ніж у попередньому навчальному 
році. Атестаційною комісією закладу відзначено високий рівень педагогів , що 
проходили у поточному навчальному році чергову атестацію. Окрім того, у 
закладі до 20 збільшилась кількість педагогів, що мають педагогічне звання 
«вчитель- методист»  та до 5 педагогів- звання «старший вчитель». Методичний 
кабінет ліцею  вивчив , узагальнив і поширив серед інших педагогів досвід 
роботи цих вчителів . 
         Варто зазначити, що навчання дітей у групах поглибленого та профільного 
вивчення предметів проводилось вчителями відповідного фахового рівня. 
         Впродовж навчального року усім педагогам ліцею  було надано право 
пройти чергову курсову підготовку з підвищення особистого фахового рівня при 
Рівненському ОІППО. 
 



2.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 
педагогічних працівників 
 
2.1. Забезпечення   організації   харчування   та    медичного обслуговування 
учнів і педагогічних працівників 
          Усі учні ліцею забезпечені одноразовим гарячим харчуванням . Для цього 
адміністрацією закладу укладено відповідний договір з приватним підприємцем, 
що визначений переможцем тендерним комітетом, створеним у закладі. Якість і 
обсяг готових страв постійно контролюється членами ,створеної у ліцею, групи 
громадського контролю за харчуванням. Наказом директора закладу 
затверджено графік гарячого харчування і  призначено члена адміністрації, 
відповідального за його організацію . Харчових отруєнь, пов'язаних з роботою  
їдальні впродовж навчального року зафіксовано не було. 
         Усі педагогічні працівники ліцею були допущені до виконання своїх 
функціональних обов'язків після проходження медичного профогляду, про що 
директором ліцею видано відповідний наказ.  
       З медичними працівниками , що призначені обслуговувати учнів ліцею від 
відповідного закладу охорони здоров'я, узгоджено графік їх роботи.  Також у 
штатний розпис школи за рахунок спец коштів введено додаткову посаду 
медичної сестри. 
         Наявність та справність обладнання медичного кабінету постійно 
перебуває на контролі адміністрації закладу. Матеріальна база кабінету постійно 
поновлюється необхідними медичними препаратами та лікарськими засобами. 
            У ліцею створюються усі необхідні умови для проведення медичних  
оглядів та профілактичних щеплень учнів. 

 
 
 
 
2.2. Дотримання  вимог  охорони  дитинства,  техніки   безпеки, санітарно-
гігієнічних та протипожежних норм. 
 
Наказом директора ліцею була призначена особа, що відповідає за виконання 
заходів з охорони праці та особа, що відповідає за дотримання санітарно-
гігієнічних та протипожежних норм. До початку навчального року було 
проведено перевірку опору заземлення електрообладнання їдальні та іншого 
електроустаткування ліцею, про що складений відповідний протокол. 
          На контролі адміністрації закладу постійно перебуває стан 
протипожежного обладнання ліцею. Виявлені відповідними органами під час 



планових і оперативних перевірок  стану пожеже безпеки закладу недоліки 
своєчасно і в повному обсязі усувались. 
 Усі необхідні санітарно-гігієнічні засоби для вологого прибирання 
приміщень ліцею  постійно поновлювались. Якість виконання прибиральниками 
шкільних приміщень своїх посадових обов'язків систематично контролювалась. 
             Світловий та температурний режим у приміщеннях ліцею впродовж 
навчального року перебував у нормі. 
 
 
2.4. Моральне  та матеріальне стимулювання учнів і  педагогічних 
працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення. 
          Згідно спільних рішень профспілкового комітету та адміністрації закладу 
за сумлінне виконання посадових обов'язків педагоги ліцею впродовж 
навчального року отримали грошові виплати на суму 150.638 грн. бюджетних 
коштів та 201.026 грн. коштів спецфонду. Ряд вчителів,що досягли особливих 
успіхів у навчально-виховній діяльності а також з нагоди ювілейних дат були 
нагороджені грамотами та подяками від адміністрації ліцею. Також, за 
результатами навчального року порушено клопотання про нагородження 
державними,муніципальними  та відомчими відзнаками 8 педагогів ліцею.  
    У ліцею впродовж останніх років сформувалась своя система заохочень, 
метою якої є мотивація і стимулювання учнів на плідну навчальну і позаурочну 
освітню діяльність.  

На загальношкільних урочистих лінійках грамотами та дипломами 
нагороджуються учні за участь і перемоги у шкільних, міських та обласних 
заходах й акціях.  

З метою зміцнення здоров`я учнів у ліцею традиційно проводились 
Олімпійські тижні, Малі Олімпіади, фестиваль рухливих народних ігор «Ой, 
Зимонько, гуляй!», День здоров`я з виїздом до лісового масиву смт.Козлин тощо. 
У режимі роботи груп продовженого дня щодня організовувалися піші 
прогулянки чи проводилися фізкультурно-оздоровчі заняття, в ході яких учні 
виконували посильні фізичні вправи, грали у рухливі ігри. 
   
2.5 Дотримання   правопорядку   неповнолітніми    та    вжиті профілактичні 
заходи щодо попередження правопорушень з їх боку. 
 
             Робота соціально-психологічної служби ліцею була спрямована на 
профілактику девіантної поведінки ліцеїстів, на профілактику асоціальних 
проявів. У ліцею діє Рада профілактики правопорушень, на засіданнях якої 
оперативно та неупереджено розглядаються випадки відхилень у поведінці 
учнів, випадки відсутності на заняттях без поважних  причин і ін. Традиційно у 



закладі організовувався місячник правових знань , заходами якого передбачені 
зустрічі з юристами, працівниками правоохоронних органів, тощо. 

Правопорушень чи злочинів, скоєних учнями ліцею впродовж навчального 
року зафіксовано не було. 

 
 
 
2.6 Стан дитячого травматизму. 

            Впродовж навчального року з усіма учнями ліцею були проведені 
тематичні бесіди з питань безпечної поведінки на воді та біля водоймищ, на 
дорозі, безпечного використання газових приладів, при виявленні небезпечних 
предметів, при збиранні дикорослих грибів та ягід, з дотримання правил 
пожежної безпеки, електробезпеки, інструктажі з безпеки життєдіяльності з 
реєстрацією у відповідних журналах. Щоквартально здійснювався аналіз стану 
травматизму серед учнів та працівників. 
             З метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-
транспортного травматизму, залучення учнів до вивчення та дотримання Правил 
дорожнього руху, попередження порушень ними норм безпечної поведінки на 
вулицях і дорогах у період з 12 по 18 листопада 2019 у закладі було проведено 
Тиждень безпеки дорожнього руху. Також,  спільно з фахівцями Управління 
Держпраці у Рівненській області та відділенням  виконавчої дирекції  Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 
захворювання у м. Рівному у школі були проведені уроки «Охорона праці», 
Єдиний день електробезпеки.  

          Усе травмонебезпечне обладнання ліцею  до початку використання було 
апробовано та перевірено. Директором закладу було  затверджено графіки 
чергування вчителів та учнів по школі, класними керівниками та вчителями 
проводилась постійна робота з інструктування учнів з безпеки життєдіяльності 
на уроках і у позаурочний час. Впродовж навчального року було зафіксовано 
лише один випадок дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу 
, що стався з необережності учня. 
 
3.Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості закладу освіти  до 
управління його діяльністю,  співпраця  з громадськими організаціями. 
 
             У системі громадсько- державного управління ліцею успішно діють у 
тісній співпраці з адміністрацією закладу органи самоврядування: 

• Піклувальна рада ліцею, 
• Учнівський парламент ліцею. 



     На засіданнях цих органів громадського самоуправління впродовж року 
вирішувались актуальні питання діяльності ліцею , що входять до їх 
компетенції . 
        Тісно співпрацювала школа і з рядом громадських організацій, що 
виконували роль додаткових важелів позитивного виховного впливу на учнів. 
Так, наприклад, найбільш результативними були спільні заходи з ГО «Спорт 
для всіх», ГО «Роєвід», Всеукраїнським об'єднанням «Просвіта», федерацією 
«Будокан», товариством Червоного хреста України, благодійним фондом 
«Надія людям». 

          Згідно Положення про організацію та структуру учнівського 
самоврядування Рівненського академічного ліцею «Престиж», за кожним 
комітетом учнівського Парламенту ліцею закріплений вчитель-консультант, 
який координує його роботу. Таким чином, педагогічна громадськість закладу 
бере активну участь в ініціюванні та проведенні різноманітних 
загальношкільних заходів, акцій тощо. 
Батьки наших ліцеїстів також активно долучаються до участі як у міських, так і 
у загальношкільних заходах, серед яких можна виділити традиційні міські 
великодні та різдвяні благодійні ярмарки, акції «Серце до серця», «Скликає 
Великодній дзвін», «Діти-дітям» (міські); традиційний благодійний аукціон-
концерт «Благий Миколай», загальногімназійні благодійні ярмарки, збір коштів 
до «Скриньки милосердя» (загальногімназійні). Варто відзначити активність 
батьківської громади закладу як при спільному з дітьми виготовленні товарів для 
проведення ярмарків та аукціону, так і при безпосередній участі у торгах. 
 
4.Дисциплінарна  практика та аналіз  звернень  громадян  з питань  
діяльності  освітнього закладу. 
  
              У сфері спілкування з членами територіальної громади, батьками та 
іншими приватними особами  адміністрація закладу керується положеннями 
Закону України «Про звернення громадян». На усі звернення  громадян з 
питань діяльності закладу дирекція реагувала оперативно та неупереджено. За 
звітний період скарг від громадян не надходило, а 26 звернень були викладені у 
формі пропозицій поліпшення умов діяльності ліцею. 
         Впродовж навчального року у кожному класному колективі було 
проведено не менше 4 засідань зборів батьків, на яких вирішувались питання 
життєдіяльності класних колективів та актуальні питання з життя ліцею. 
           Усі рішення органів громадського управління оптимально узгоджувались 
з точкою зору адміністрації закладу шляхом пошуку раціональних шляхів 
вирішення та компромісів. 
 


