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Шановні колеги!
Закінчується навчальний рік, тому ми сьогодні маємо можливість
підвести підсумки роботи всього нашого колективу й моєї, як директора,
зокрема.
На протязі 2017-2018 навчального року колектив ліцею працював на
виконання завдань поставлених в Законах України «Про освіту», «Про
професійно-технічну освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і
науки України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Статуту та
колективного договору, чинних законодавчих актах, які регламентують
діяльність ПТНЗ, реалізуючи державну політику по реформуванню
професійно-технічної освіти, виходячи із економічних змін в суспільстві,
сучасних вимог до соціального партнерства із замовниками освітніх послуг з
підготовки робітничих кадрів.
Освітній процес в закладі освіти здійснювався у відповідності до Плану
роботи ліцею на 2017-2018 навчальний рік, затвердженого педагогічною
радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного
розкладу та бюджетного кошторису.
Контроль освітнього процесу здійснювався на підставі помісячних
планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо
обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора,
засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась
до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах та висвітлювалась
на сайті ліцею. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в
питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система
внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу
бюджетних надходжень.
Система професійної освіти призначена для задоволення потреб різних
галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних вимог, що є одним
із важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального
захисту населення.
В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до
Закону України «Про професійно-технічну освіту» є задоволення потреб
економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці
робітників.
Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями й
навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі
виробництва та високим рівнем професійної компетентності. В сучасних
умовах економічного розвитку нашої держави, ринок праці потребує

спеціалістів, які володіють сучасною технікою, працюють за європейськими
стандартами в багатьох галузях виробництва.
Тому управління сучасним професійним (професійно-технічним)
закладом освіти потребує нових підходів до організації його діяльності.
У своїй діяльності я дотримуюсь послідовності, систематичності й
плановості – це дає належні результати, так як охоплює всі сторони
освітнього процесу.
Держава
ставить
перед
нами
завдання:
підготувати
висококваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на сучасному
регіональному ринку праці, виховати фізично здорову, творчу особистість,
здатну знайти своє місце в складних умовах ринкової економіки та приймати
самостійні рішення.
Основне та головне завдання, яке нами реалізувалось – це передусім
надання нашим учням якісної повної середньої та первинної професійної
освіти за трьома ліцензованими професіями, з яких ведеться підготовка в
нашому ліцеї та позачергова атестація двох професій: електрогазозварник,
рихтувальник кузовів; муляр, штукатур, лицювальник-плиточник. Для того,
щоб виконати ці завдання, я, як керівник ліцею, в своїй діяльності особливу
увагу звертав на наступні кроки:
1. Виконання обсягів регіонального замовлення
Формування учнівського контингенту у 2017 році здійснювалося у
відповідності до правил прийому, розроблених на основі «Типових правил
прийому учнів до професійно-технічних навчальних закладів України»,
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року
№ 449, обговорених і схвалених педагогічною радою ліцею 03 листопада
2016 року протокол № 2 та погоджених директором департаменту освіти і
науки Закарпатської облдержадміністрації.
На підставі аналізу ринку праці дирекцією ліцею щорічно уточнюються
і визначаються перелік професій та план прийому на навчання, який
погоджено з Іршавською районною державною адміністрацією у січні 2017
року.
Робота з професійної орієнтації проводиться у різних формах. Це,
зокрема, закріплення викладачів та майстрів виробничого навчання за
школами району для проведення зустрічей-бесід з учнями; проведення «Дня
відкритих дверей» з виставкою технічної творчості; покази концертів
художньої самодіяльності та розповсюдження інформаційного матеріалу про
заклад освіти.
Ліцей бере активну участь у проведенні «Ярмарки кар’єри», «Ярмарки
вакансій професій», які проводяться разом з районним центром зайнятості
населення, співпрацює із засобами масової інформації.
Для організації проведення прийому учнів до ліцею створюється
приймальна комісія. Склад приймальної комісії та графік її роботи
затверджуються наказом директора ліцею. До складу приймальної комісії
входять адміністрація закладу, найбільш досвідчені педагогічні працівники.
Очолює приймальну комісію директор ліцею.
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Назви професій відповідають Державному класифікатору професій,
прийом учнів здійснюється в межах ліцензованого обсягу.
Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так
протягом 2017/2018 навчального року відраховано 5 учнів, що становить
1,9% від контингенту, що менше ніж у 2016-2017 н. р. на 5 учнів.
Відрахування учнів проводиться відповідно до Положення про організацію
навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, Статуту ліцею, на підставі рішення
педагогічної ради. Необхідно відмітити, що по відношенню до минулого н.р.
робота майстрів в/н та класних керівників з питання збереження контингенту
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Прийом учнів до навчального закладу проводиться шляхом співбесіди,
а при наявності конкурсу – на конкурсній основі. Зарахування до ліцею
оформляється протоколами приймальної комісії та затверджуються наказом
директора.
Формування контингенту учнів відбувається згідно заявок
підприємств-замовників на підготовку кваліфікованих робітників.
План набору регіонального замовлення на підготовку робітничих
кадрів на 2017 – 2018 навчальний рік затверджений розпорядженням голови
Закарпатської обласної адміністрації № 331 від 29.06.2017 року в кількості
90 учнів. При плані прийому 90 учнів заняття з початку нового навчального
року розпочато з 87 учнями нового набору. З урахування продовження
набору до 1 жовтня загальний прийом – 88 учнів, тобто 98% від
запланованого. В цілому по ліцею невиконання плану склало 2 учні (0,2%).
Педагогічному колективу цього року, з метою виконання плану
прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.
2. Аналіз збереження контингенту
Станом на 01.09. 2017 р. в ліцеї контингент учнів склав 258 осіб, в тому
числі з професій:
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в цілому покращилась, що можна вважати на задовільному рівні. Однак на
жаль, традиційним питанням педагогічних рад залишалося питання
відрахування учнів.
В цілому за навчальний рік відрахування є в більшості груп, але частина
майстрів в/н та класних керівників замість постійної щоденної роботи з
учнями вважають єдиним шляхом виховного впливу – відрахування. Так, в
групах МШЛП-11 (класний керівник Осуська Л.І., майстер в/н Орос І.О.)
відраховано 3 учні; в групах МШЛП - 31 (класний керівник Біров І.І.,
майстер в/н Попович І.О.) та МШЛП -21 (класний керівник Лугош В.Д.,
майстер в/н Зейкан Ю.І.) відраховано по 1 учню.
На відміну від перелічених, у 6 навчальних групах не було протягом
року жодного відрахування.
Враховуючи сказане, необхідно в 2018-2019 навчальному році більш
активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до
навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної
творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.
Проблемним залишається питання відвідування учнями навчальних
занять. Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу
МОН України від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення
постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», з метою
забезпечення конституційного права громадян на здобуття професійнотехнічної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням
навчанням і вихованням учнів, в ліцеї здійснюється контроль за
відвідуванням учнями ліцею. Класні керівники, майстри виробничого
навчання у журналах теоретичного, виробничого навчання заповнюють
щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки
відвідування щомісяця. Крім того, в ліцеї ведуться журнали контролю,
кожного дня староста відмічає відсутніх на уроках за допомогою щоденних
рапортичок.
Найкращі показники щодо відвідування занять учнями за підсумками
року в групах ЕМ-13 та ЕГЗРК – 12 в яких пропуски без поважних причин
майже відсутні. Однак, незважаючи на зазначену роботу, в групах МШЛП31 та ЕГЗРК-22 кількість пропусків без поважних причин залишається
великою і складає в середньому від 4 до 6 годин на одного учня.
З метою недопущення пропусків без поважних причин в поточному
навчальному році необхідно забезпечити на кожному уроці контроль
відвідування учнями навчальних занять, у кожному конкретному випадку
відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини,
встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які
їх замінюють. У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є
конфлікт в учнівському колективі надавати психологічну допомогу та
вживати заходів для усунення конфліктної ситуації. У випадку, якщо учень
систематично або тривалий час не відвідує ліцей без поважних причин,
залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі
необхідності до працівників Іршавського відділу поліції.

3. Випуск та працевлаштування
Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом
2017-2018 навчального року проводилась відповідно до вимог державних
стандартів, в результаті чого успішно завершують навчання 83 учні, з них
отримують інтегровану професію 100 % випускників.
Випуск кваліфікованих робітників, направлення їх на виробництво
здійснюється згідно з договорами з підприємствами.
У 2017 році випущено 85 учнів. З загальної кількості випускників
отримали дипломи 84 учні, отримали свідоцтво – 1учень,
з яких
працевлаштовані 74 учні (87,1%), а також 27 червня 2018 року завершать
навчання 83 учні, які теж будемо працевлаштовувати.
4. Організація навчально-виховного
та навчально-виробничого процесу
У 2017-2018 навчальному році навчально-виробничий процес у ДПТНЗ
«Білківський професійний аграрний ліцей» організовувався і проводився у
відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту», Положення про організацію навчально-виробничого
процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого
наказом МОН України від 30.05.2006 р. № 419, і являє собою систему
організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на
реалізацію змісту і завдань ступеневої професійної (професійно-технічної)
освіти відповідно до вимог державних стандартів.
У відповідності до вимог нормативних документів навчальновиробничий процес в ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної
особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від
політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності
педагогічних працівників, учнів, батьків, колективів підприємств і включає
гуманітарну,
фізичну,
загально-професійну,
професійно-теоретичну,
професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями.
Організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення
навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи
ліцею на 2017-2018 навчальний рік, погодженого педагогічною радою ліцею
протокол №1 від 31 серпня 2017 року і затвердженого директором ліцею.
План визначає усі напрямки діяльності навчального закладу та проблеми, над
якими працює колектив у поточному навчальному році.
4.1. Організація навчально-виховного процесу
Навчально-виховна робота в ДПТНЗ «Білківський професійний
аграрний ліцей» спрямована на підготовку кваліфікованого робітника,
формування творчої, ініціативної особистості, високого рівня професійної
компетентності, здатності до самоорганізації і самореалізації у професійній
діяльності. Виховна робота, як невід’ємна частина навчально-виховного і
навчально-виробничого процесу, направлена на духовний розвиток
майбутнього фахівця, формування національної свідомості, патріотизму,

почуття професійної честі і гідності, вміння працювати у виробничому
колективі.
Виховна робота в ліцеї здійснюється згідно перспективного плану
виховної роботи. Складанню такого плану передує збір пропозицій від
майстрів виробничого навчання, класних керівників, вихователя гуртожитку,
органів учнівського самоврядування. Зібрані пропозиції опрацьовує і
систематизує заступник директора з навчально-виховної роботи та складає
план роботи на рік із урахуванням пропозицій. На педагогічній раді план
виноситься на обговорення педагогічного колективу і затверджується
директором ліцею.
У плані виховної роботи на рік передбачені такі розділи:
1. Організаційні заходи.
2. Національно-патріотичне виховання.
3. Духовно-моральне виховання.
4. Трудове виховання.
5. Правове виховання.
6. Естетичне виховання.
7. Екологічне виховання.
8. Формування здорового способу життя.
Головними завданнями виховної роботи було:
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних
святинь;
- формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя
з високою національною свідомістю;
- виховання громадянина з демократичним світоглядом, який не
порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури
як свого народу так і інших етносів;
- формування моральної активності особистості, проявів чуйності,
чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя,
толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти
іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння
працювати з іншими; протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
- формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та
соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути
компетентним у питаннях захисту власного здоров’я, формування навичок
здорового способу життя.
Над реалізацією мети та завдань виховної роботи в ліцеї у 2017 - 2018
навчальному році працювали 9 учнівських навчальних груп, класні керівники
та майстри виробничого навчання, бібліотекар ліцею, керівники гуртків,
практичний психолог та вихователь гуртожитку.
Згідно річного плану роботи педагогічного колективу на 2017-2018 рік у
ліцеї було проведено 15 предметних тижнів, 4 тижні професій та тиждень
профорієнтації.

Було проведено традиційні ліцейні свята: День Знань, День працівника
освіти, Новорічні свята, 8 Березня, Воскресни, писанко!
Багато виховних заходів було проведено викладачем історії Лугош
Вадимом Дмитровичем, зокрема національно-патріотичного спрямування: до
Дня партизанської слави проведено годину історичної пам’яті; у роковини
Великого терору 1937-1938 рр. проведено урок – лекцію «Голодомор 1932 –
1933 рр.: пам’ять буття, уроки майбутнього» та урок - пам’яті «Голодомор
1932-1933 рр. – геноцид українського народу», проведено лінійку пам’яті
«Україна гідна свободи» (до четвертої річниці пам’яті Героїв Небесної
сотні), урок-лекцію «Щастя і горе Карпатської України» та виховний захід
«День Перемоги – вічне свято людської пам’яті…» .
Свій значний внесок зробила бібліотекар ліцею Доброва Ольга
Петрівна, яка активно працювала на розвиток виховної роботи у ліцеї. Нею
проведено годину спілкування «Бібліотека - духовна скарбниця людства»,
літературний вечір «Не забудь героїв триста» (Бій під Крутами – 100 років),
усний журнал «Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися
народом» (до Дня української писемності), заочна подорож «Мандрівка
національною валютою», літературний
вечір
„Тарас
Шевченко
геній пензля та пера!”, акція «Книжкова лікарня».
Практичним психологом Дорчинець Вітою Петрівною проведено з
учнями психодіагностичну роботу за «Методикою дослідження соціальнопсихологічної адаптації», метою якої було виявлення ступеня адаптації учнів
першого курсу до навчання в ліцеї та визначення учнів з низьким рівнем
адаптації для проведення корекційно-відновлювальної роботи за корекційнорозвивальною
програмою
«Успішна
адаптація».
Здійснено
психодіагностичну роботу з класними керівниками на тему "Оцінювання
психологічного мікроклімату в колективі". За результатами діагностичних
робіт виявлено середній рівень психологічного мікроклімату в колективі,
проведено профорієнтаційне заняття з елементами тренінгу «Крок у
майбутнє» та в рамках Тижня охорони праці проведено тренінг для
педагогічного колективу «Будь здоровим, педагог».
Класними керівниками на протязі навчального року проведено ряд
виховних заходів, які запам’яталися учням: «Шкідлива звичка куріння… але
наскільки?», «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього»,
з нагоди
відзначення Дня Героїв Небесної Сотні (Біров О.І.), усний журнал
«Пам’ятаємо ці дні…» з нагоди вшанування учасників боїв за місто
Дебальцеве (Сочка М.І.), година спілкування «Дорога до істини» на яку був
запрошений священик Іван з храму Петра і Павла села Білки (Воробканич
В.І.), імітація казки «Царівна Жаба» до дня всіх закоханих (Ковач Я.В.),
година спілкування «Шануймо символи свої» (Гудь Н.І.), «Великоднє диво»,
«Нехай земля квітує всюди – природу збережемо, люди» (Білей В.Й.) та ін.
06.03.2018 року у ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»
відбувся День відкритих дверей для майбутніх учнів, їх батьків та всіх
бажаючих - щорічний захід, мета якого - залучити абітурієнтів у ЗП(ПТ)О,

відповісти на всі їх питання відносно умов вступу та напрямків навчання
тощо. Гостями свята були представники Іршавського центру зайнятості.
У цей день до нас завітали учні 9-х класів шкіл району, які стоять на
порозі дорослого життя, першим кроком у яке є вибір такої професії, яка буде
не лише задовольняти матеріальні потреби, а й приносити задоволення.
Викладачі та майстри виробничого навчання ліцею провели екскурсію
закладом освіти, де познайомили гостей з кабінетами, спортивною залою,
їдальнею, виставкою технічної творчості, провели до навчальних майстерень,
показали техніку ліцею.
14 квітня відбувся суботник з благоустрою території в якому взяли
участь всі групи ліцею. Подібні заходи дозволяють не тільки навести лад
довкола, а й згуртувати та зміцнити ліцейну родину.
«Майбутнє України – за професіоналами» - саме під таким гаслом 19
квітня в приміщенні Іршавської районної ради відбувся ярмарок кар’єри для
учнівської молоді загальноосвітніх закладів району та ДПТНЗ «Білківський
професійний аграрний ліцей» організований Іршавським РЦЗ. Захід був
організований з метою профілактики безробіття серед молоді, орієнтації на
вибір актуальних професій, ознайомлення молоді з перспективними
напрямками економічного розвитку району, а також спрямований для
обізнаності учнів, які бажають зробити перший крок до своєї майбутньої
кар’єри, створення сприятливого середовища для формування сучасного
молодіжного ринку праці та працевлаштування молоді, а для учнівської
молоді формування особистісно-значимого змісту вибору професії, чіткої
професійної спрямованості, надання всебічної і актуальної інформації про
професії, які користуються на сучасному ринку праці, визначення тих
факторів, які впливають на вибір майбутньої професії.
Масштабним заходом було проведення профорієнтаційного вернісажу
«Робітнича професія – крок до успіху», мета якого – пропаганда робітничих
професій, впровадження нових форм профорієнтаційної роботи та сприяння
свідомому вибору професій серед учнівської молоді, форсування іміджу
закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Наш заклад освіти також
брав участь у Вернісажі, де презентував освітні послуги ліцею, також були
представлені кращі вироби та експонати, виготовлені у навчальновиробничих майстернях та гуртках технічної творчості, майстер виробничого
навчання Попович І.О. провела майстер-клас із виготовлення настінного
панно технікою накладання декоративної штукатурки. Робітничі професії
стають престижними та оплачуваними, а людина щаслива тоді, коли має
улюблену роботу, може розкрити свій потенціал, отримує гідну зарплату.
Також наш ліцей тісно співпрацює з інспекторами Іршавського
відділення поліції (м. Іршава) Хустського відділу Головного управління
Національної поліції в Закарпатській області, які в цьому навчальному році з
метою забезпечення правового захисту дітей, попередження злочинів з боку
неповнолітніх та профілактики правопорушень двічі відвідували наш заклад
з профілактично-виховною роботою.

Працівниками ювенальної превенції проведено лекцію, присвячену
кримінальній і адміністративній відповідальності неповнолітніх за вчинення
злочинів та відповідальності батьків за невиконання батьківських обов’язків.
Правоохоронці докладно ознайомили підлітків з поняттями злочину та
відповідальності, адміністративного правопорушення та відповідальності за
його вчинення.
З профілактичною метою неповнолітнім під час зустрічі також було
роз’яснено негативні наслідки вживання спиртних напоїв та наркотиків, а
також паління у досить юному віці тощо. Окрім цього поліцейські звернули
увагу учнів і на їх поведінку у ліцеї, відвідування занять та недопущення
пропусків уроків без поважних причин.
З метою запобігання скоєння правопорушень, виявлення учнів з
неадекватною поведінкою, в ліцеї створено Раду профілактики до складу якої
входить заступник директора з виховної роботи, представники від колективу
класних керівників та майстрів виробничого навчання, органів учнівського
самоврядування. На засіданні Ради профілактики, яке проводиться 1 раз на
місяць, розглядають поведінку учнів, схильних до правопорушень. На
засідання запрошується представник відділу кримінальної поліції в справах
неповнолітніх. Щомісяця для учнів, які проживають у гуртожитку,
проводяться консультації з проблемного питання «Як не стати об’єктом
злочинних зазіхань». Систематично ведеться
внутрішній облік учнів,
схильних до правопорушень та анкетування учнів. З учнями, які мають
неадекватну поведінку, систематично проводяться бесіди, які фіксуються в
окремому журналі та ведеться психолого-педагогічне спостереження.
За поточний навчальний рік випадків вчинення кримінальних
правопорушень учнями нашого закладу зафіксовано не було.
У ліцеї здійснює свою діяльність учнівське самоврядування, яке
очолює Президент – учень групи ЕМ-23 Совга Євген. До органів
самоврядування входять найавторитетніші лідери учнівського колективу, бо
вони мають бути взірцем для вихованців у ставленні до своїх учнівських
обов’язків.
Метою роботи учнівського самоврядування ліцею є згуртування
учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховувати в них кращі риси
громадянина України, захищати їх права, інтереси, робити життя учнів
насиченим і цікавим. Учасники учнівського самоврядування приймають
участь у всіх виховних заходах ліцею. Визначним досягненням можна
назвати проведену роботу разом з учнівським самоврядуванням по збору
коштів для видання Книги пам’яті про загиблих воїнів АТО у ліцеї відбулась
акція «Скринька добрих справ», яка відбулась на початку навчального року і
результатом якої стали зібрані кошти для видання 30 книг «Пам’яті про
подвиг», які були передані нашому закладу. Представники учнівського
самоврядування відвідали родини загиблих воїнів АТО та вручили їм
примірники цих книг.
Учнівський профспілковий комітет бере активну участь при проведенні
різних конкурсів, вікторин тощо. За рішенням учнівського профспілкового

комітету, виділяється матеріальна допомога учням в яких померли батьки, які
перебувають на довготривалому лікуванні чи проживають у важких
матеріальних умовах, закуповуються подарунки для дітей-сиріт на День
Святого Миколая та Новий рік. Учнівський профком працює планово,
складаючи плани за погодженням із заступником директора з НВР та згідно з
планом навчально-виховної роботи ліцею. На загальних зборах батьків
обрано батьківський комітет, який являється дорадчим органом у вирішенні
важливих питань освітнього процесу в закладі освіти.
Виховання учнів у ліцеї і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому
педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським комітетом з
метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку
учнів. Батьки
беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є
учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень,
родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх
вихованців: відвідують учнів вдома, спілкуються з родиною. Свої
спостереження
заносять
до
щоденника
психолого-педагогічних
спостережень.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у ліцеї є батьківські
збори. Тематика зборів підбирається з врахуванням вікових особливостей
учнів. У проведенні зборів бере участь адміністрація ліцею, психолог, класні
керівники та майстри виробничого навчання. Ведуться протоколи зборів.
ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» має бібліотеку
площею 88,1 м². та читальний зал на 15 місць.
Книжковий фонд становить 22800 примірників. Із них 4480 –
підручники і 12050 – художня література. Бібліотека оформлена портретами
українських класиків, тематичними стендами. Щороку бібліотека підписує
15-16 періодичних видань. Бібліотека працює згідно плану на рік та
місячного плану. При бібліотеці діє рада бібліотеки. Члени ради допомагають
у проведенні загальноліцейного конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика, організовують відзначення ювілейних дат, річниць визначних
діячів України, світу. Організовують зустрічі з цікавими людьми
інтелектуальної праці, пропагують літературу з історії рідного села,
Закарпаття, України. Проводять тиждень бібліотечної справи, бесіди, лекції,
круглі столи, диспути з метою пропаганди здорового способу життя,
роз’яснювання шкідливого впливу алкоголю, тютюнопаління, наркотичних і
токсичних речовин на організм людини. У позаурочний час у бібліотеці
проводяться різноманітні масові заходи.
У 2017-2018 навчальному році у ДПТНЗ «Білківський професійний
аграрний ліцей» працювало 5 гуртків та 1 спортивна секція: «Ліцейний
вісник» (Сочка М.І.), «Ручна обробка металів» (Воробканич В.І.),
«Будівельник» (Попович І.О.), «Електрогазозварник» (Михалянич І.І.),
«Електромонтер» (Біров В.В.) та «Футбол» (Біров І.І.). Загалом до участі в
них було залучено 70 учнів. Результати своєї діяльності гуртківці мали змогу
представити під час заходів за участю шкіл району та Іршавського центру
зайнятості, а також на обласному профорієнтаційному вернісажі.

На достатньому рівні проводилась робота щодо соціального захисту
збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у ліцеї,
проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року
в групах ліцею учнів пільгових категорій було: 9 учнів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 3 – на повному
державному утриманні, а також - 8 учнів з числа дітей-інвалідів та 3 учнічорнобильці. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації
ліцею.
Керуючись програмою виховної роботи закладу з питань соціального
захисту учнів та профілактики правопорушень, відповідно до річного плану
виховної роботи та завдань, які були поставлені для вирішення у 2017/2018
навчальному році були проведені такі профілактичні та організаційні заходи:
- організовано грошову компенсацію взамін безкоштовного харчування
учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- на початку навчального року двом ученицям виплачено щорічну
грошову допомогу для придбання навчальної літератури;
- учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
як і щороку, отримали від учнівської профспілки подарунки на новорічні
свята;
- 1 учениця отримала одноразову грошову допомогу при досягненні 18річного віку.
Учні соціально незахищених верств населення залучаються до
позаурочної та спортивно-масової роботи, соціально-корисної діяльності,
беруть участь у виховних заходах, громадських роботах ліцею та групи з
благоустрою території та приміщень.
Також з метою профілактики правопорушень в учнівському
середовищі роботу проводить практичний психолог ліцею Дорчинець Віта
Петрівна. Протягом поточного навчального року вона провела з учнями
психодіагностичну роботу:
- тест по виявленню схильності до правопорушень;
- анкетування «Визначення рівня агресивності»;
проведено
консультативну,
корекційно-відновлювальну
та
розвивальну роботу.
Можна багато перераховувати виховних заходів, проведених
викладачами та класними керівниками ліцею, але впевнено скажу, що план
виховної роботи педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік
виконано в повному обсязі.
Весь освітній процес в ліцеї висвітлюється регулярно на веб-сайті
ліцею.
4.2. Організація навчально-виробничого процесу
Робота дирекції та педагогічного колективу ДПТНЗ «Білківський
професійний аграрний ліцей» в 2017-2018 навчальному році була направлена
на забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників у
відповідності до регіональних та місцевих потреб ринку праці згідно Законів

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про
організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ.
Зміст та обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання
визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними
програмами.
У звітному періоді в ліцеї середньорічний контингент складає 255 учні,
укомплектовано 9 груп на основі базової загальної середньої освіти, з
терміном навчання 3 роки, які здобувають професії «електромонтер з
ремонту і обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних
засобів (категорія «С»)»; «електрогазозварник, рихтувальник кузовів»;
«муляр, штукатур, лицювальник-плиточник».
Навчально-виробнича діяльність у ліцеї здійснюється відповідно до
Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійнотехнічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 30.05.2006 р. № 419. Відповідно до нього розроблено план
роботи на навчальні роки, затверджуються розклади занять та режим роботи
ліцею. План визначає усі напрямки діяльності закладу освіти та проблеми,
над якими працював колектив у поточному навчальному році. Його
обговорено на засіданні педагогічної ради та затверджено директором.
Робочі навчальні плани з професій затверджені в 2015 та 2017 роках,
на основі яких розроблені робочі навчальні програми з предметів
загальноосвітньої,
загально-професійної,
професійно-теоретичної
та
професійно-практичної підготовок, поурочно-тематичні плани, плани уроків,
плани виробничого навчання на місяць, плани навчально-виробничої
діяльності на квартал, на півріччя.
Відповідно до розподілу обов’язків між керівниками
у ліцеї
здійснюється поточний, проміжний і вхідний контроль знань, умінь і навичок
учнів та контроль за роботою викладачів та майстрів виробничого навчання.
Для визначення рівня навчальних досягнень учнів проводяться
директорські контрольні роботи із усіх предметів.
За результатами
внутріліцейного
контролю
періодично
видаються
накази.
Питання з організації навчально-виробничої діяльності, які потребують
колективного аналізу й рішення виносяться на обговорення методичних
комісій, педагогічну раду ліцею, що відображено в протоколах засідань.
Виробнича практика проводиться на підприємствах і організаціях
згідно укладених договорів, на підставі двосторонніх угод. Переважна
кількість учнів забезпечуються сучасними
робочими місцями, які
відповідають санітарним вимогам, вимогам охорони праці, на яких є
можливість працювати на новому технологічному обладнанні.
В цілому організація і здійснення навчально-виробничої діяльності
відповідає вимогам Положення про організацію навчально-виробничого
процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №419.
5. Методична робота
За минулий навчальний рік методичний кабінет ДПТНЗ «Білківський
професійний аграрний ліцей» разом з педагогічними працівниками

продовжував працювати над єдиною методичною проблемою «Формування
професійних компетентностей кваліфікованих робітників через раціональне
поєднання традиційних та інноваційних методів навчання» та у своїй
діяльності спрямовував свою роботу на виконання завдань головних
законодавчих актів в освіті: Закону України «Про освіту», Закону України
«Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в
ПТНЗ, чинного законодавства України, що регламентує та регулює освітній
процес.
Методична робота була направлена на створення оптимальних умов
для навчання, виховання, розвитку учнів, та здійснювалась за такими
напрямками:
- створення умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня
інформаційної компетентності;
- інформування педагогів, залучення їх до активного впровадження в
практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду;
- запровадження інноваційних технологій о освітній процес;
- вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів;
- удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості викладачів і
учнів;
- тижні професій;
- відкриті уроки;
- удосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога, надання йому
кваліфікованої допомоги в підвищенні педагогічної компетентності;
- творчі звіти;
- взаємовідвідування уроків.
Здійснюється методична робота у закладі згідно з єдиним планом, який
складається на навчальний рік. З метою цілеспрямованої роботи та для
забезпечення колективного керівництва методичною роботою було
затверджено склад педагогічної та методичної рад, визначено та затверджено
структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над
методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи
методичної та педагогічної рад, інструктивно-методичних нарад, методичних
комісій, творчих груп, психолого-педагогічного семінару, шкіл педагогічної майстерності та молодого педагога, графіка відкритих уроків та
позакласних заходів, інструктивно-методичних нарад
на 2017-2018
навчальний рік.
Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради,
методичної ради та через діяльність методичних комісій.
Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені
терміни. Розглядаються всі заплановані питання та приймаються рішення по
кожному питанню з терміном їх виконання. Протягом 2017-2018 навчального
року було проведено 11 засідань педагогічної ради ліцею: 6 планових і 5
позачергові.
Було проведено 6 планових та 1 позачергове засідання методичної
ради.

Протягом року діяли 4 методичні комісії. Їхня діяльність зосереджена
на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні
коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань,
забезпеченні взаємозв’язку загальноосвітньої, загально-професійної та
професійної-практичної підготовки учнів, оновленні та поповненні
комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, використанні
інноваційних педагогічних та виробничих технологій. В рамках роботи
методичних комісій проводяться відкриті уроки.
Цього року в квітні місяці було проведено конкурс на рівні ліцею на
кращу методичну комісію педагогічних працівників ліцею «Методична
комісія – обличчя закладу освіти». Матеріали конкурсу показали, що
методична робота в основному зосереджена на надання реальної, дієвої
допомоги педагогічним працівникам в підвищенні їхньої професійної
майстерності. У підсумку:
- І місце (279 балів) – методична комісія суспільно-гуманітарної
підготовки, голова МК Біров Оксана Іванівна;
- ІІ місце (249 балів) – методична комісія будівельної галузі, голова МК
Орос Інна Олександрівна;
- ІІІ місце (231 бал) – методична комісія природничо-математичної
підготовки, голова МК Ісак Марія Юріївна.
Кількість проведених відкритих уроків та виховних заходів протягом
2017-2018 н.р.:
1. МК суспільно-гуманітарної підготовки: 5 уроків та 30 виховні та
позаурочні заходи;
2. МК природничо-математичної підготовки: 2 уроки та 17 виховні та
позаурочні заходи;
3. МК електротехнічних дисциплін: 5 уроків та 9 виховні та позаурочні
заходи;
4. МК будівельної промисловості: 3 уроки та 4 виховні та позаурочні
заходи.
Якщо аналізувати роботу нашого веб сайту, то з початку навчального
року у розділі новин розміщено 85 матеріали. З них 30 - членами МК
суспільно-гуманітарної підготовки, 17 - членами МК природничоматематичної підготовки, 9 - членами МК електротехнічних професій, 4 - МК
будівельної галузі, 3 – бібліотекарем, 4 - психологом та 18 - адміністрацією
ліцею.
Рівень педагогічної майстерності протягом року зріс. Результати
атестації педагогічних працівників свідчать, що методична робота
стимулювала до підвищення кваліфікаційної категорії.
У 2017-2018 н.р. пройшли атестацію наступні педагогічні працівники
ліцею:
- Гузинець Наталія Семенівна – методист, відповідає займаній посаді та
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;
- Береш Олеся Іванівна – викладач правознавства – присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

- Лугош Вадим Дмитрович – викладач історії – присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
- Орос Інна Олександрівна – майстер в/н – встановлено 13 тарифний
розряд;
- Попович Ірина Олександрівна – майстер в/н – встановлено 13 тарифний
розряд.
Згідно рішення атестаційної комісії ІІІ рівня департаменту освіти і
науки Закарпатської ОДА присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії»:
- Гузинець Наталії Семенівні – викладачу української мови та
літератури, зарубіжної літератури;
- Сочці Михайлу Івановичу – викладачу спецдисциплін.
Підвищили свою професійну компетентність на курсах підвищення
кваліфікації: при Закарпатському інституті післядипломної освіти курси
підвищення кваліфікації пройшли 2 педагоги; при НМЦ ПТО ПК ІПП у
Хмельницькій області – 2 викладачі спецдисциплін, 2 майстри в/н; при
Університеті менеджменту освіти НАПН України – 2 (заступник директора з
НВР Кузьма В.К, Гузинець Н.С. методист – І етап).
Протягом року навчальний заклад брав участь в обласних методичних
заходах, а саме:
- Четвертий обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!», де
колектив ліцею був нагороджений почесною грамотою за активну участь
- Профорієнтаційний вернісаж «Робітнича професія – крок до успіху» колектив ліцею був нагороджений почесною грамотою департаменту освіти
і науки Закарпатської ОДА за формування позитивного іміджу ЗП(ПТ)О.
Протягом навчального року проводилася активна робота щодо
поширення досвіду роботи, оприлюднення результатів професійної
діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях.
На Методичному порталі розмістили методичні матеріали та
отримали сертифікати:
- Гузинець Н.С.:
- 1) на публікацію методичної розробки уроку з української мови
«Дотримання норм літературної мови. Основні норми української
літературної вимови» (№ 60335 від 31.10.2017);
- 2) на публікацію «Методичні рекомендації щодо впровадження
інноваційних технологій в навчально-виховний процес» (№ 60455 від
02.11.2017);
- Береш О.І.:
1) на публікацію методичної розробки уроку правознавства «Юридична
відповідальність» (№ 59767 від 20.10.2017).
- Лугош В.Д.:
1) на публікацію методичної розробки уроку з історії України
«Відновлення політики радянізації в західних областях України. Ліквідація
УГКЦ. Національно-визвольний рух 1944-1954рр.» (Липень, 2017).

Публікації в інформаційно-методичному збірнику НМЦ ПТО в
Закарпатській області «Вісник»:
- Сочка М.І. - «Вісник» № 2/2017, «Традиційні та альтернативні види
енергії» (методична розробка уроку з предмета Основи енергоефективності);
- Попович І.О. - «Вісник» № 3/2017, «Підготовка каменеподібних
поверхонь під обштукатурення» (методична розробка уроку виробничого
навчання з професії штукатур 2-3 розряду);
- Воробканич В.І. - «Вісник» № 4/2017, «Підприємець – ключова фігура
ринкової економіки» (методична розробка уроку з економіки);
- Береш О.І. - «Вісник» № 1/2018, «Юридична відповідальність»
(методична розробка уроку з правознавства).
Збірка «Обмін досвідом – ключ до знань» (з досвіду роботи
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Закарпатської області), грудень 2017:
- Гузинець Н.С. – Використання мультимедійних технологій на уроках
української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності
учнів.
- Біров О.І. – Національно-патріотичне виховання учнів на уроках
української мови й літератури та в позаурочний час.
Збірка «Педагогічна скарбничка» (Панорама творчих уроків - 2016),
червень 2017:
- Гузинець Н.С. – Написання імен по батькові та прізвищ (методична
розробка уроку з української мови).
Збірка «Творчі здобутки» (Панорама творчих уроків - 2017),
вересень 2017:
- Білей В.Й. – Італія (методична розробка уроку з географії)
- Біров О.І. – Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа,
великої літери (методична розробка уроку з української мови).
Участь
у
семінарі-тренінгу
«Удосконалення
професійної
компетентності педагогів ЗП(ПТ)О
з використання інформаційнокомунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет» - Гузинець Н.С.,
Береш О.І., Сочка М.І., Біров О.І., Гудь Н.І., Ковач Я.В., Лугош В.Д., Кузьма
В.К., Біров В.В., Бокотей Г.П., Орос І.О., Попович І.О., Михалянич І.І.
(Листопад 2017).
Біров О.І. брала участь у вебінарі освітнього проекту «На урок»
на тему «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання
за допомогою інтернет-сервісів» (березень 2018).
участь ПП (Сочка М.І., Осуська Л.І., Орос І.О., Кивеждій В.А.,
Скоблей Є.Є., Бокотей Г.П.) у навчальному тренінгу «Методичні основи
розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників»
(Інститут ПТО НАПН України) (червень 2018).
У березні 2018 року на засіданні навчально-методичної ради НМЦ ПТО
в Закарпатській області Гузинець Н.С. виступала з творчим звітом за
пророблену роботу методиста.
Нагороди:

- Сочка М.І. нагороджений дипломом НМЦ ПТО в Закарпатській області
за участь в огляді-конкурсі на кращий блог викладача інформатики та
інформаційних технологій у 2017 році.
- Орос І.О., Попович І.О., Зейкан Ю.І. разом із Боржавич О.І.
(Міжгірський професійний ліцей) та Потапова К.В. (методист НМЦ ПТО в
Закарпатській області) отримали сертифікат від Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України учасника Всеукраїнського конкурсу на
кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ» в номінації «Навчальнометодичне забезпечення професійної підготовки» - електронна база КМЗ з
професії 7122 муляр.
Слід відзначити високу ефективність проведення ряду методичних
заходів, а саме: тренінгів, методичних діалогів, вебінарів тощо, які були
направлені на удосконалення професійної кваліфікації педагогів ліцею,
підвищення результативності та якості навчального процесу, сприяння
розвитку мотивації до свідомої самоосвітньої діяльності викладачів і
майстрів виробничого навчання.
На базі ліцею відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О з професії «Муляр» (І місце).
В основному план методичної роботи за 2017-2018 н.р. виконано. Однак,
більше потрібно працювати над удосконаленням уроків, як основної форми
роботи. Усунути недоліки в інформаційному забезпеченні викладачів та
майстрів
виробничого
навчання,
зобов’язувати
всіх
педагогів
використовувати ІКТ в освітньому процесі, систематично удосконалювати
форми методичної роботи з педагогічними кадрами.
6. Дотримання вимог нормативно-правових актів
щодо створення та забезпечення умов праці
педпрацівників та навчання учнів
Впродовж звітного періоду питання охорони праці та безпеки
життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та
профілактика травматизму
є основним завданням адміністрації,
педагогічного та учнівського колективів ліцею, які спільними зусиллями
намагаються забезпечити в закладі умови, що сприяють безпеці та зміцненню
здоров’я.
Стан роботи з охорони праці під час освітнього процесу в ліцеї
знаходиться під щоденним контролем директора ліцею .
На засіданні педради 31 серпня 2017 року затверджено план роботи на
2017/2018 навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона праці». Робота з
охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики
травматизму учнів в побуті та під час освітнього процесу визначається у
діяльності педколективу, як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до
Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну
безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, Державних
санітарних правил і норм
влаштування, утримання загальноосвітніх

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших
численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» для організації
виконання
правових,
організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних,
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям під
час навчально-виховного процесу в ліцеї створена служба охорони праці.
З метою створення безпечних умов для навчання перед початком
навчального року комісією затвердженою наказом директора ліцею № 75 від
18.05.2017 року «Про підготовку та організований початок 2017/2018
навчального року» було перевірено готовність до 2017 – 2018 навчального
року, про що складено відповідну документацію (АКТ прийому готовності
ліцею до роботи в новому 2017/2018 навчальному році) з дозволами всіх
служб на початок роботи навчального
закладу. Оформлені акти дозволи на проведення навчальних занять в кабінетах, лабораторіях,
майстернях, спортивній залі та акти перевірки на надійність спортивного та
ігрового обладнання.
Адміністрацією закладу освіти ведеться робота щодо поліпшення умов
праці та навчання. Проводяться поточні ремонти навчальних кабінетів,
лабораторій, майстерень, спортивної зали та місць загального користування.
У ліцеї проводиться контроль за умовами освітнього процесу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності: здійснюється перевірка інженерно-технічних
комунікацій, устаткування, електромережі та електрообладнання. Протягом
року працював оперативно-громадський контроль за дотриманням всіма
службами, посадовими особами, працівниками трудового законодавства,
стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших нормативних
актів з охорони праці. Результати перевірок доводилися до відома керівника
закладу, та обговорювалися на виробничих нарадах, де розроблялися заходи
щодо усунення недоліків.
Протягом 2017-2018 навчального року педагогічні працівники та учні
прийняли активну участь у проведенні Тижня охорони праці (наказ № 66 від
16.04.2018 року «Про проведення Тижня охорони праці», № 165 від 10.11.
2017 року та № 88 від 22.05.2018 року «Про проведення Тижня Безпеки
дорожнього руху в ліцеї» під час яких відбулися різноманітні заходи,
спрямовані на попередження учнівського травматизму.
Поряд з цим у ліцеї проводилась робота з батьками - батьківські збори з
тематики запобігання невиробничого травматизму серед учнів «Безпека в
побуті для учнів та дорослих».
Як бачимо, завдяки проведеній профілактичній роботі виробничого
травматизму в ліцеї немає. Під час освітнього процесу протягом 2017-2018
навчального року нещасних випадків не зафіксовано.
Але на цьому зупинятись не можна, тому я хочу попросити всіх
працівників ліцею суворо дотримуватися вимог законів України «Про
охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення
про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного

процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України
від 01.08.2001 р. №563, Державних санітарних правил і норм улаштування,
утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного
процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 14.08.2001 р. №63 та погоджених листом МОН України
від 05.06.2001 р. №1/12-1459, а дирекції ліцею здійснювати перевірку
адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів
із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку,
трудової дисципліни, заслуховувати на нарадах при директорові та
засіданнях профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів,
наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної
роботи.
За останні 3 роки не було випадків виробничого травматизму і
профзахворювань з працівниками та учнями ліцею. Стан дотримання вимог
нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці і
навчання учасників освітнього процесу у 2017-2018 роках є задовільним.
7. Кадрова робота та оцінка якості керівного
та педагогічного складу
Протягом усього періоду роботи в ліцеї створено висококваліфікований,
творчий
педагогічний колектив. Навчальний процес забезпечують 30
педагогічних працівників, з них:
- спеціаліст вищої категорії – 11 чол.,
- спеціаліст першої категорії – 4 чол.;
- спеціаліст другої категорії –2 чол.;
- спеціаліст – 1 чол.;
з яких: 1 має звання «викладач-методист»
1 має звання «старший викладач»;
встановлено тарифні розряди :
- майстер виробничого навчання 11 т.р. - 3 чол.;
- майстер виробничого навчання 12 т.р. - 1 чол.;
- майстер виробничого навчання 13 т.р. - 3 чол.;
- майстер виробничого навчання 14 т.р. - 3 чол.;
з яких: 1 майстер виробничого навчання ІІ категорії;
Базова і фахова освіта є відповідною до займаної посади, предметів, які
вони викладають, професій, з яких проводять виробниче навчання.
Педагогічний стаж більше 20 років мають 10 педагогічних працівників
ліцею.
8. Фінансово-господарська та матеріально технічна база ліцею.
Фінансово-господарська робота закладу освіти, якою керує
директор, за звітній період була направлена на забезпечення навчальновиробничого процесу, підтримання життєдіяльності ліцею, створення
нормальних житлово-побутових умов для учнів в гуртожитку, підтримання в
належному стані робочих місць учнів та педагогічних працівників.
Заклад освіти фінансується з обласного бюджету, а також має рахунок
спеціального фонду. До складу позабюджетних коштів входять надходження

від виробничої практики та наданих послуг виробничими майстернями,
оренда їдальні.
Фінансування проводиться на підставі затвердженого департаментом
освіти і науки ОДА кошторису доходів і видатків зі змінами та доповненнями
до нього. Фактичні видатки на утримання установи проводяться в межах
доведених кошторисів та планів асигнувань.
Склад працівників ліцею формується на основі штатного розпису,
затвердженого вищестоящою організацією. Штатний розпис складається на
основі Типових штатів ПТНЗ та завіряється директором і головним
бухгалтером ліцею, погоджується з головою профспілкового комітету.
Виплата заробітної плати та стипендії проводиться своєчасно.
В період з 01.09.2017 по 31.05.2018 року на позабюджетний рахунок
ліцею надійшло 67573,83 гривень, з яких: за виробничу практику – 60970,00
грн., орендна плата – 4630,62 грн. та 1973,21 грн. – інші надходження.
Залишок на 01.09.2017 року склав 165674,90 грн.
Видатки з 01.06.17 по 31.05.2018 року склали 64779,29 гривень, які були
використані на зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, поточні
ремонти, а також оплату відряджень, послуг та інші видатки. Як бачимо, всі
кошти використано цілеспрямовано, залишок на спецрахунку станом на
01.06.2017 року становить 168469,44 гривень.
За 5 місяців поточного року на спецрахунок ліцею надійшло 27897 грн.,
з яких 24482 грн. – надходження від виробничої практики.
Для здійснення навчання в ліцеї є 19 навчальних кабінетів, з них 9 - для
викладання предметів загальноосвітньої підготовки, 2 - загально-професійної
підготовки, 8 - професійно-теоретичної підготовки, бібліотека, спортивна
зала, спортивний майданчик та стадіон.
Для здійснення професійно-практичної підготовки учнів є 8 навчальновиробничих майстерень, 1 лабораторія, автотракторний полігон, що складає
90% від необхідної кількості за навчальними планами.
У звітному році вжито цілий ряд заходів щодо покращення матеріальнотехнічної бази ліцею:
1. Придбано обладнання та матеріали для підготовки кваліфікованих
робітників з професії Електрогазозварник, рихтувальник кузовів та муляр,
штукатур, лицювальник-плиточник
2. Придбано і укомплектовано 5 кімнат гуртожитку новими меблями.
3. Дообладнано плакатами та робочими місцями лабораторію
«Обладнання електричного зварювання плавленням» для професії
електрогазозварник.
2. Закуплено 2 насоси для котельні ліцею.
3. Проводиться поточний ремонт спортивної зали.
4. Приведено в належний стан спортивний майданчик, внутрішній двір,
прилеглу територію в рамках місячника благоустрою.
5. Протягом липня-серпня заплановано виконання поточних робіт по
підготовці ліцею до нового 2018-2019 навчального року та роботи в осінньозимовий період.

В ліцеї діє колективний договір між адміністрацією та профспілковим
комітетом ліцею, умови якого з боку дирекції виконуються.
Бухгалтерська звітність, статистичні відомості про роботу та стан
освітнього процесу своєчасно подаються в департамент освіти і науки
Закарпатської ОДА та НМЦ ПТО у Закарпатській області.
Всі звернення і пропозиції працівників ліцею, батьків, учнів
обговорюються на педагогічних радах, нарадах при директорові у
присутності голови і членів батьківського комітету, де приймаються спільні
рішення.
Першочерговими завданнями колективу на наступний рік є виконання
плану набору за регіональним замовленням на новий 2018-2019 навчальний
рік, комплектування закладу педагогічними працівниками з відповідною
професійною освітою, професійно-педагогічною та фаховою підготовкою з
професій, за якими здійснюється підготовка,
збереження учнівського
контингенту, кадрів та створеного педагогічного потенціалу, утримання
фінансової стабільності, створення лабораторії будівельних матеріалів, а
також планова атестація професії «Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів
(категорія «С»)».
Все що зроблено в ліцеї - це робота трудового колективу, учнів, і мене,
як директора.
Звіт обговорено на загальних зборах трудового колективу. Протокол
№____ від 18.06.2018 року.
Директор ліцею

В. Білак

