ЗВІТ
директора Сіверського професійного ліцею
Стиранця Володимира Івановича
за 2019-2020 н.р.
Шановні колеги!
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005
№ 48 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та
громадськістю», я звітую перед вами за проведену роботу в 2019-2020
навчальному році.
Діяльність навчального закладу здійснювалась у відповідності з
Конституцією України та законами України «Про освіту», «Про повну загальну
середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Положенням
про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних
навчальних закладах, іншими наказами і рекомендаціями Міністерства освіти і
науки, департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.
У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом ліцею,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками
директора закладу освіти, законодавством України, іншими нормативними
актами, що регламентують роботу керівників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти. Працював згідно контракту, виконуючи
зобов’язання щодо забезпечення ефективної діяльності ліцею та реалізації
державної політики у сфері освіти. Робота колективу ліцею у 2019-2020 н.р.
була
підпорядкована
головній
меті:
підготовка
кваліфікованого
конкурентоспроможного робітника для агропромислового комплексу на ринку
праці згідно з державними стандартами ПТО.
У Сіверському професійному ліцеї створені всі необхідні умови для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, що
підтверджується щорічно актами перевірки готовності ліцею до початку
навчального року.
Аналізуючи діяльність усіх структурних підрозділів ліцею, зусилля
педагогічних працівників, можна зазначити, що колектив достатньо успішно
виконує свою справу щодо навчання та виховання учнів. Ліцей на 100%
укомплектований педагогічними працівниками. Педагогічний колектив станом
на 01.06.2020 року складається із 19 педагогічних працівників: 12 викладачів
та 7 майстрів виробничого навчання. Підбір і розстановка педагогів впродовж
звітного періоду здійснювалася відповідно до їх фахової освіти. 47%
педпрацівників мають педагогічний стаж до 20 років, 3 викладача мають вищу
кваліфікаційну категорію, один з них має педагогічне звання «викладачметодист».
Прийом учнів до ліцею на навчання з кожної професії здійснюється згідно
з правилами прийому відповідно до державного замовлення в межах
ліцензійного обсягу, замовлень підприємств та договорів на підготовку

кваліфікованих робітників між закладом і підприємствами-замовниками. За
звітній період державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників
виконано не в повному обсязі через демографічну кризу та воєнні дії на сході
України.
На 2019-2020 н.р. ліцею був доведений план державного замовлення
підготовки кваліфікованих робітників – 75 чол., фактично прийнято 34 учні, що
становить 45%. На кінець навчального року загальний контингент учнів
складає 103 особи. Прогнозований контингент на 2020-2021 н.р. становить 152
учня, з них: перехідний контингент – 77 учнів; новий набір – 75. У 2019-2020
навчальному році вперше відкрито групу з інтегрованої професії «Продавець
продовольчих товарів. Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення».
Випуск за 2019-2020 н.р. складає 26 учнів, які отримали кваліфікацію з
двох і більше професій. Всі випускники (100%) отримали свідоцтво про
здобуття повної загальної середньої освіти, 3 учня (12%) виявили бажання
продовжувати навчання у ВНЗ, 4 (15%) учня – у технікумах, продовжуючи
ступеневість навчання. Станом на 01.07.2020 втрата контингенту учнів за
навчальний рік складає 2 учня (2%).
Навчально-виховний процес організовано відповідно до плану роботи
ліцею на 2019-2020 н.р. та робочих навчальних планів, які затверджені
департаментом освіти і науки та замовниками. Навчальні кабінети обладнані
відповідно до вимог держстандартів середньої освіти, учні забезпечені
безкоштовними підручниками.
Навчання учнів проводиться у 22 кабінетах, 4 майстернях, 6 лабораторіях.
Ліцей має три комп’ютерні класи, які оснащені комп’ютерною та огртехнікою
відповідно до стандартів з професії. Кабінет інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій навчання оснащено сучасним мультимедійним
обладнанням на суму 238000,00 грн.
Забезпечення комп’ютерною та офісною технікою (станом на 01.07.2020):
комп’ютери - 59 шт., принтери – 8 шт., сканери – 2 шт., ноутбуки - 10 шт.,
мультимедійні проєктори - 9 шт., інтерактивна дошка – 1 шт., екрани на тринозі
- 4 шт., екрани настінні – 4 шт., фліпчартери - 2 шт.
З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів протягом
року проводяться: вхідне (на I курсі) та вихідне (на II-III курсах)
діагностування навчальних досягнень учнів з базових предметів
загальноосвітньої підготовки, перевірні контрольні роботи з предметів
професійно-теоретичної
підготовки,
тематичні,
поетапні
атестації,
директорські контрольні роботи.
Бібліотека ліцею за звітний період поповнилася на 718 підручників.
Станом на 01.07.2020 учні забезпечені підручниками з загальноосвітньої
підготовки на 78%, з професійно-теоретичної підготовки - 94%.
Працівники ліцею мають змогу підвищувати рівень кваліфікації,
користуючись періодичною пресою бібліотеки. На 2020 рік оформлена
підписка на періодичну пресу на суму 13513,24 грн. (9 періодичних видань).

Для підвищення якості знань випускників, керуючись документами й
рішеннями в галузі освіти, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і
науки України, департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації,
планом роботи ліцею на 2019-2020 н.р., навчально-методична робота в ліцеї
була спрямована на підвищення професійної компетентності педагогічних
працівників в контексті STEM-освіти. Не лише учні, а й педагоги повинні
весь час навчатися, розвиватися в професії та професійно вдосконалюватися.
Головам методичних комісій важливо переорієнтувати викладачів, майстрів
виробничого навчання саме на розвиток особистості, а не на виконання
програми чи дотримання певної методики. Потрібно відірвати викладача від
дошки, а учнів – від підручника, дати їм можливість творити й самостійно
вчитися, працювати в команді, розвивати пізнавальний інтерес та заохочувати
до навчання. Протягом року для педпрацівників ліцею пріоритетними були
питання підвищення рівня кваліфікації, удосконалення творчої майстерності,
упровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень та
інноваційних технологій навчання. У зв’язку з довготривалим карантином з 12
березня навчально-виховний процес в ліцеї було переведено на дистанційне
навчання. Під час дистанційної роботи педпрацівники брали активну участь у
семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо та
отримали сертифікати.
Для участі в одинадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»
ліцей підготував роботу за темою «Підвищення професійної компетентності
педагогічних працівників в контексті STEM-освіти».
З метою підвищення ефективності навчання та виховання учнів робота
педпрацівників була спрямована на:
 підняття престижу робітничих професій;
 підвищення якості знань учнів через застосування ІКТ;
 національно-патріотичне виховання;
 формування в учнів життєвих та професійних компетентностей;
 зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази ліцею;
 упровадження інноваційних і традиційних форм та методів роботи.
Для підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в ліцеї
проводяться: предметні тижні, виховні години, години здоров’я, психологічні
тренінги, правові квести, спортивні змагання й конкурси, заходи й свята,
тематичні виставки, акції, бесіди, зустрічі, мітинги, майстер-класи, літературні
вітальні, круглі столи тощо.
Важливу роль в реалізації методичних завдань в ліцеї відіграють
методичні комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні
сучасних форм і методів навчання й виховання учнів. Усі форми організації
методичної роботи сприяли підвищенню результативності участі учнів ліцею в
конкурсах різних рівнів.
У обласному конкурсі «Транспорт майбутнього» Каплиш Богдан та
Білянський Данило посіли ІІІ місце та нагороджені дипломами ІІІ ступеня.

Каплиш Богдан став дипломантом у Всеукраїнському конкурсі
професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE – 2019» за
компетенцією «Слюсарні роботи».
Блоха Денис зайняв ІІ місце в номінації «Історія України» обласного
конкурсу творчих робіт, присвяченого Шевченківським дням під гаслом
«Об’єднаймося ж, брати мої!», а викладач Махник Анастасія отримала диплом
з відзнакою за підготовку переможця.
Олійник Ренат зайняв ІІ місце в ІІ відбірковому етапі ХХ Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика (викладач Міндзяк В.С.).
Практичний психолог та колектив ліцею приділяють велику увагу роботі з
учнями пільгової категорії, враховуючи їх фізичний та психічний розвиток,
стан здоров’я. З метою обліку та соціального захисту учнів створено
соціальний паспорт, в якому визначено статус учнів за наступними
категоріями:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 10 осіб;
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 особа;
- особи з інвалідністю – 5 осіб;
- діти з багатодітних сімей - 16 осіб;
- діти з малозабезпечених сімей (згідно довідок) – 7 осіб;
- діти з неповних сімей (батьки розлучені) - 16 осіб;
- учні ВПО – 7 осіб;
- учні, які мають сім’ї з дітьми – 11 особи.
Одним із головних завдань у роботі педагогічного колективу ліцею є
захист, збереження та гармонійний, фізичний і духовний розвиток учнів.
Викладач фізичної культури Надєїна О.С. забезпечує активну участь учнів у
спортивних змаганнях, орієнтує всіх учасників навчально-виховного процесу
на здоровий спосіб життя. Учні ліцею – призери та переможці конкурсів і
змагань: спортивно-патріотичної гри «Козацькі забави» серед закладів
професійної освіти Донецької області (І місце), спартакіад із ЗФП до Дня
Збройних сил України серед закладів професійної освіти Донецької області (І
місце), міні-футболу (ІІ місце), баскетболу 3×3 та волейболу (ІІІ місце).
Серед виховних напрямів найбільш актуальними є патріотичне,
громадянське виховання. Відповідно до реалій сьогодення патріотичне
виховання учнів наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес. Розвитку
патріотизму учнів в ліцеї сприяють загальні культурно-масові виховні заходи:
свято Соборності, День української писемності та мови, День Гідності і
свободи, мітинг-реквієм «Герої не вмирають», вшанування Героїв Небесної
Сотні, Козацькі розваги, акція «Велика українська хода», заходи до пам’ятних
дат «Голодомор – трагедія ХХ століття» та онлайн-конкурсах: «Ми
пам’ятаємо», «Уклін живим, загиблим слава!», «А над світом українська
вишиванка цвіте» (до дня української вишиванки), «Щаслива родина» (до
міжнародного дня сім`ї).
Велика увага в ліцеї приділяється національній свідомості та мовній
гідності. У ліцеї були проведені заходи до тижня української писемності та
мови:

- виставка художніх, наукових творів «Безцінна спадщина мого народу»;
- усний журнал «9 листопада – День писемності»;
- години спілкування: «Українська мова – дотик до душі», «Мова —
запорука існування народу. Захисти державну українську мову!»;
- Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності;
- флешмоб «О мово, пісня колискова».
Педагогічні працівники продовжують роботу над впровадженням в
освітній процес медіації як одного із способів успішної соціалізації учнів.
Проведення заходів можна переглянути на сайті ліцею 145spl.com.ua, на
Facebook і в групі «Сіверський професійний ліцей».
Щорічно для проведення заходів щодо охорони праці згідно ст. 162
КЗпП України виділяються кошти. У 2019-2020 н.р. витрачено 18000,00 грн.
для технічного обслуговування та пожежного спостереження систем АУПС,
ремонт – 10000 грн.
Всі учні та працівники ліцею забезпечуються безкоштовним медичним
обслуговуванням. Протягом навчального року було придбано медикаментів на
суму 9100, грн., перераховано за періодичний медичний огляд працівників
10500,00 грн.
Соціально незахищені учні забезпечуються стипендією в обов’язковому
порядку в першу чергу. Списки учнів пільгової категорії корегуються
практичним психологом щомісяця. Індексація стипендії за навчальний рік
склала 563626,22 грн. Учні пільгової категорії отримують одноразове гаряче
харчування за бюджетні кошти, а інші - за кошти батьків. Працівники їдальні
дотримуються норм харчування й намагаються, щоб харчування було
максимально якісним. На харчування учнів ліцею у звітному періоді потрачено
93862,92 грн.
Керівництво ліцею разом з колективом постійно працює над
удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримує її у задовільному
робочому стані. На ремонт навчальних кабінетів, лабораторій, системи
опалення та водопостачання тощо витрачено 121000,00 грн. (конструкційні
матеріали, шпалери, лінолеум, труби, встановлення кондиціонерів). На
придбання сільськогосподарської техніки, ремонт та послуги на її
обслуговування витрачено за рік 1326373,29 грн. (борона ротаційна, каток
подрібнювач, розкидач мінеральних добрив, дизельний генератор, мотопомпа,
шини, транспортне обладнання).
Для виробничого навчання за професіями «Тракторист-машиніст
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва» та «Слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» придбано бензину та
дизельного палива на суму 466231,00 грн.
Ліцей має землю у постійному користуванні, де розміщене навчальне
господарство, яке здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, а
також займається переробкою власно виробленої сільськогосподарської
продукції та її реалізацією.

Для ведення господарчої діяльності придбано посівної кукурудзи, проса
та насіння соняшника на суму 88050,00 грн. Ліцей і надалі продовжує
працювати в системі електронних державних закупівель на веб-порталі
ZAKUPKI.PROM.UA.
Усе державне майно, що знаходиться на балансі ліцею, використовується
лише за прямим призначенням. Отримані додаткові кошти раціонально
використовуються для стабільної роботи ліцею та виконання його статутної
діяльності.
На завершення хочу зазначити, що керівництво ліцею прикладає всі
зусилля для підвищення якості підготовки робітничих кадрів, покращення
навчально-виховного процесу, зміцнення та розширення матеріально-технічної
бази. Я впевнений, що наш колектив цілком спроможний вирішувати всі
питання, завдання та втілювати нові проєкти у життя.
Вдячний всім за розуміння, підтримку, ініціативу та довіру.

