ЗВІТ
Ліцею №22
Івано-Франківської міської ради
за 2020-2021 навчальний рік
І. Організація освітнього процесу
«Якби ви вчились так як треба, то й мудрість би була своя.»
Т.Шевченко
Ліцей №22 є комунальною власністю Івано-Франківської міської ради, який
заснований 1988 р. Це була школа з російською мовою навчання, школа
естетичного виховання.
У 2020-2021 навчальному році у 1-11 класах завершують навчання 1639 учнів
з них: І ступеня – 696, ІІ ступеня – 815, ІІІ ступеня – 128. Протягом року
функціонували 7 груп продовженого дня. Освітня програма Ліцею розробляється
для всіх рівнів освіти (початкова, базова, середня) з урахуванням профільного
навчання, на підставі Державних стандартів освіти та типових освітніх програм.
Мова навчання – українська. Базовою іноземною мовою є англійська, другою (за
вибором) – німецька та польська.
Учні старшої ланки були охоплені профільним навчанням: англійської,
української філології та правознавства. Заняття тут ведуть тільки вчителі І та вищої
кваліфікаційних категорій.
У ліцеї навчалося 3 учні з особливими освітніми потребами (1,2,5 клас), на
сімейному (домашньому) навчанні – 14 учнів у І семестрі та 10 учнів у ІІ семестрі.
Адміністративний склад представляють: директор Ліцею № 22 – Калинюк
М.В., кандидат фізико-математичних наук, заслужений працівник освіти, 4
заступники з освітньої діяльності, 1 – з виховної роботи та 1 - адміністративногосподарської роботи.
У 2020-2021 навчальному році ліцей укомплектовано спеціалістами на 100 %.
Освітню діяльність здійснювало 129 педагогічних працівників: «вищої категорії» 70 (54,2%), вчителів І категорії - 17 (13,1%), вчителів ІІ категорії - 23 (17,8 %),
спеціалістів - 16 (12,4%), тарифний розряд – 3 (2,3%), звання «Старший учитель» 41 (31,8%), звання «Учитель-методист» - 5 (3,8 %). Віковий склад наступний: до 30
років – 21 (16,3%) вчитель, 31-40 років – 27 (20,9%) вчителів, 41-50 – 28 (21,7%)
вчителів, 51-54 – 13 (10,1%) вчителів, 55-60 – 24 (18,6%) вчителів, після 60 - 16
(12,4%) педагогів.
На належному рівні організована система наставництва. 18 учителівнаставників працювали з молодими вчителями з урахуванням їх потреб і
можливостей, розробляли конспекти уроків, ознайомлювали з науково–
методичною літературою, надавали індивідуальні консультації.
З метою надання методичної допомоги вчителям у ліцеї організовано роботу
Школи професійного становлення та педагогічної адаптації. У 2020-2021р.р. було
проведено ряд загальношкільних методичних заходів, як от: «Педагогічні
посиденьки», «Методичний марафон», «Різдвяні зустрічі», «Методичний ярмарок»,
«Методичний ринг», «Інтелектуальне педагогічне шоу «Молодість чи досвід»»,
«Педагогічний квест».
У 2020-2021р. проводились цікаві, змістовні предметні декадники та тижні з
математики, української мови, початкової освіти, правознавства, фізичної культури
та Захист України. На педагогічних радах розглядались питання стану викладання

вищевказаних предметів, організації та аналізу діяльності закладу. Щорічно ліцей
проводить Дні відкритих дверей у початковій школі. У період карантину частина
таких заходів та педагогічних рад відбувалась у режимі онлайн, через ZOOM.
На базі ліцею №22 у 2019-2020 н.р. відбувались низка загальноміських
заходів:
- Майстерня освітніх інновацій. Використання онлайн-ресурсу «Нова доба»
при оцінюванні учнів з громадянської освіти;
- Школа професійної адаптації вихователів ГПД «Банк ідей. Інтерактивні
технології в освітньому процесі вихователя ГПД» та тренінгове заняття «Нові
професійні ролі і завдання сучасного вихователя в контексті НУШ»;
- Творча майстерня НУШ учителів основ здоров’я. «Формування в учнів
свідомого ставлення до свого життя і здоров’я. Оволодіння навичками безпечної та
здорової поведінки»;
- Творчі зустрічі з письменниками Прикарпаття В.Савченко, В.Багіровою,
представником асоціації музикотерапії Ілоною Шукшиною.
Фаховий рівень педагогів за останній період значно підвищився. Протягом
останнього року підвищили свою кваліфікаційну категорію 15 педагогічних
працівників.
Педагоги ліцею беруть участь у фахових конкурсах та є членами міських
творчих груп учителів української мови, фізики, математики, біології, музичного
мистецтва, керівниками міських методичних об єднань вчителів правознавства,
вихователів ГПД.
Участь у конкурсі «Учитель року» взяли учителі у таких номінаціях
«Початкові класи», «Образотворче мистецтво», «Українська мова», «Християнська
етика». 26 вчителів ліцею неодноразово залучались до роботи журі міських
конкурсів та олімпіад. 6 педагогів ліцею є екзаменаторами ЗНО з української мови,
математики та англійської мови.
Вчитель англ.мови Синьковська Р.М. є активним учасником спільного проєкту
BritishCouncil і Міністерства освіти «Агенти змін», «Нова українська школа». Вона
є тренером НУШ для вчителів англійської мови області, автором методичної
розробки «Використання відеоуроків на уроках англійської мови».
Учитель початкових класів Луцик О.І. у 2019 році пройшла сертифікацію, а з
2020р. є освітнім експертом з питання сертифікації вчителів.
Вчитель фізики Мельник Л.С. є співавтором методичного посібника
«Інтерактивне навчання в курсі природознавства. 5 клас» (2020р.)
Вчитель математики Бенза О.І. – співавтор методичного посібника
Інформаційно-методичного центру (2019 р.) для вчителів математики «Модуль у
рівняннях, нерівностях та графіках функцій для 8-9 класів».
Відзначається своєю креативністю Дувірак Х.В., вчитель художньої праці, яка
є одним із розробників посібника «Кращі практики використання ігрової технології
хрестики-нулики», є заступником голови міської громадської організації
«Бойківщина», бере активну участь у культорологічній, просвітницькій роботі по
популяризації народних звичаїв та декоративно-прикладного мистецтва бойків,
учасниця міжнародних художніх виставок у Києві, Львові, Івано-Франківську,
Коломиї.
Бенза С.М., вчитель інформатики, є співавтором збірки «Любов така», «Ще не
в курсі, але..» (2019-20р.), автором збірки підліткових творів «Назустріч собі»
(2021р.).

Грицко Л.Ю. – заступник директора з виховної роботи, кандидат в майстри
спорту з настільного тенісу з 2019 року, переможець та призер міжнародних,
всеукраїнських турнірів та змагань у Болгарії, Україні та Білорусі.
Калинюк М.В. – директор ліцею, продовжує роботу над написанням
докторської дисертації в галузі фізики.
Внутрішкільний контроль освітнього процесу здійснюється адміністрацією
згідно розподілу функціональних обов’язків. Основою управлінської діяльності є
послідовне запровадження та підтримка педагогіки партнерства між усіма
учасниками освітнього процесу. Це забезпечує стабільність роботи ліцею.
Спрямовуючи роботу педагогічного колективу на реалізацію науковометодичної проблеми «Формування професійної компетентності вчителя, як
умова виховання вільного, конкурентноспроможного випускника з
інноваційним стилем мислення», в ліцеї розроблено, схвалено педагогічною
радою та введено в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості
освіти, яке включає Положення про академічну доброчесність, Положення про
оцінювання здобувачів освіти та інші. Система оцінювання навчальних
досягнень здобувачів освіти прозора і зрозуміла, в ліцеї оприлюднені загальні
критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, чітко визначається порядок
самого оцінювання.
Щосеместрово адміністрацією практикується проведення моніторингового
дослідження якості навчальних досягнень учнів з подальшим аналізом та
обговоренням. Дані узагальнюються в таблицях, діаграмах; обговорюються на
засіданні методичних об’єднань.
Впродовж загальнонаціонального карантину освітній процес у ліцеї
відбувався за змішаною формою, в тому числі з використанням технологій
дистанційного навчання. З даної проблематики в ліцеї створено інформаційний
центр – Лабораторія Інформаційно Комунікаційних Технологій (ЛІКТ). Завдання
ЛІКТ – забезпечення роботи інформаційних систем. Адміністрацією ліцею було
організовано навчання та консультаційну підтримку педагогам.
Асинхронне дистанційне навчання відбувалося через електронне листування,
телевізійні уроки, синхронне – дозволило здобувачам освіти контактувати через
засоби зв’язку безпосередньо з учителями. Уроки проводилися за допомогою онлайн платформ, як от: Edmodo, Google Classroom, Мій Клас, Zoom, Viber, Skype,
«На Урок». Вчителі застосовували можливості віртуальної дошки Padlet,
бібліотеки розроблених відеоуроків YouTube, створювали власні відеоуроки, згідно
діючих освітніх програм, розміщували публікації (домашнє завдання), проводили
консультації, мали можливість оцінити виконану роботу кожного учня. Уроки
окремих вчителів було записано телевізійною компанією і транслювалось по
телебаченню та радіо: Недільська Л.С., Фалат О.В. (укр..мова), Бенза С.М.
(інформатика), Малахова І.М. (правознавство). Було створено Google-форми
розкладів онлайн-уроків, з метою контролю за проведенням занять та вільного
доступу батьків до покликань на Zoom-уроки.
Отже, злагоджена робота ліцею, педагогічного колективу, наполегливість та
старанність учнів, контроль та відповідальність з боку батьків - все це забезпечило
належне засвоєння учнями навчального матеріалу та сприяло успішному
завершенню навчального року.
Незважаючи на почерговість очної та дистанційної форм навчання, була
результативною робота з обдарованими школярами й підготовка їх до турнірів,

конкурсів та олімпіад. Слід відзначити окремих учнів, які в 2020р. досягли
найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін та міських мовно-літературних конкурсів: чотири призових місця здобув
учень 9Д класу Атаманюк Владислав, по два призових місця здобули: Гузій Андрій
(7Б), Величко Андрій(7Б), Гамерник Анастасія (6В). В загальному учнями ліцею
здобуто у ІІ етапі предметних олімпіад 43 призових місця. З них: з правознавства12, з фізики-8, математики-5, біології -3, англійської мови-2, образотворчого
мистецтва-2,
християнської
етики-2,
природознавства-2,
технологій-1,
інформаційних технологій-1, історії-1. У ІІІ етапі олімпіади з правознавства учнями
ліцею здобуто два призових місця (учитель Малахова І.М).
Учень ліцею Атаманюк Владислав є стипендіатом міського голови.
Окрім предметних олімпіад, учні ліцею є постійними учасниками
Міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Бебрас», «Колосок», турнірі «Вивчаємо
Scratch
разом»,
загальноміському
конкурсі
«Енергоефективність
та
енергозбереження», Екологічному Хакатоні, екологічному форумі «Врятуймо
планету разом», конкурсі «Екологічні проблеми очима дітей» загальноміському
квесті «Юні знавці природи», VІІ Осінній школі юних біохіміків.
У мовно-літературних конкурсах імені П.Яцика, імені Т.Шевченка учні ліцею
досягли хороших результатів 3 та 1 призових місця відповідно.
У конкурсах з образотворчого мистецтва - 15 призових місць: «Мама українка
- роду Берегиня» - 3, «Сад зимових скульптур» - 1, «За здоровий спосіб життя» - 6,
«Врятуймо нашу планету» - 1, «Відлуння осені» -2, «Стрітенська мозаїка» - 1,
«Знай і люби свій рідний край» - 1.
У програмі обміну майбутніх лідерів «FLEX»взяло участь 12 учнів, два з них
пройшли у ІІІ відбірковий етап.
На базі ліцею упродовж багатьох років проводиться програма обміну
майбутніх лідерів «FLEX», яка адмініструється в Україні організацією
Американської Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки МОН
України. Учні ліцею є активними учасниками цієї програми. Учні Смірнова
Катерина, Калинюк Христина, Буланов Микола, Бевзюк Юлія стали переможцями
та отримали стипендії, які дали їм змогу подорожувати до США, навчатися в
американській школі протягом одного академічного року і проживати в
американській родині.
Ліцей №22 Івано-Франківської міської ради є активним у сфері впровадження
міжнародного співробітництва. Зв’язки ліцею з іноземними партнерами постійно
розвиваються. Зокрема
Ліцей має підписану двосторонню угоду про
співробітництво з Конфедераційним державним коледжом у місті Тандер Бей
(Онтаріо, Канада) та Hight School у Свон-Рівер (провінція Манітоба, Канада). Саме
ця співпраця допомагає здобувачам освіти удосконалити навички володіння ІКТ та
іноземною мовою. Окрім цього ознайомлює учнів з основами маркетингу, бізнесадміністрування, розвитку малого бізнесу. Зараз ліцей на стадії підписання угоди
про співпрацю з Мовним університетом у Торонто (провінція Онтаріо).
Гідний приклад для школярів подають випускники ліцею:
Ними гордиться ліцей:
- Андрій Прищеп’юк – офіцер, десантник, учасник Майдану, командир
розвідгрупи ДУКу. Загинув 9 серпня 2014 р., потрапивши в засідку під м.
Міусинськ, Луганської області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно);

- Тіна Кароль – народна артистка України;
- Ольга Бігус – заслужений діяч мистецтв України, кандидат
мистецтвознавства, декан факультету хореографічного мистецтва Київського
національного університету культури і мистецтв, доцент, Президентський
стипендіат, стипендіат Кабінету Міністрів України, стипендіат міського голови
Івано-Франківська. Впродовж 5 років очолювала Луганську державну академію
культури і мистецтв, переведену на підконтрольну українській владі владі
територію.
- Олег та Катерина Соловей – заслужені майстри спорту України
міжнародного класу з таеквон-до та кікбоксінгу, неодноразові чемпіони світу та
Європи;
- Ігор Нагорний - бронзовий призер Фіналу Чемпіонату України серед
юнаків до 12 років (блискавичні шахи). Посів VI місце Фіналу Чемпіонату України
серед юнаків до 12 років (класичні шахи). Призер Всеукраїнського юнацького
турніру з шахів, пам’яті О.В. Синіцина. Присвоєно розряд «Кандидат у майстри
спорту України з шахів серед чоловіків»;
- Богдан Савлюк – скульптор – мультиплікатор, засновник компанії «Теплі
іграшки». Богдан – відомий у місті автор колекцій унікальних мініатюр ручної
роботи. Письменник;
- Тетяна Михайлюк - перша жінка в світі, яка очолила глобальну молодіжну
організацію AIESEC, що об’єднує понад 50 тисяч студентів у 107 країнах світу;
- Тарас Бережанський - хірург – онколог клініки медичного факультету
Технічного університету м. Мюнхен. Активний учасник організації «Волонтерська
сотня Мюнхена», яка допомагає українським військовим, забезпечуючи їх
амуніцією, медикаментами;
- Наталія Когут - відома в місті волонтерка, номінантка «Волонтерської
премії – 2017» від Євромайдан SOS, співзасновниця та голова благодійної
організації «Дім Сірка». Чемпіонка Всеукраїнських та міжнародних змагань з
таеквон-до;
- Ольга Гриців - журналістка, телеведуча, політологиня;
- Назарій Розлуцький - історик, дослідник українського визвольного руху,
поет і прозаїк, мандрівник, учасник АТО/ООС. Нагороджений відзнакою «За
взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня. Старший науковий співробітник
Музею української діаспори (Київ);
- Семенюк Макар – кандидат у майстри спорту зі спортивно – бальних
танців. І наразі він наймолодший спортсмен
в Івано – Франківській області,
якому присвоєно це звання. Абсолютний чемпіон Європи в категорії ювенали І (І
місце в європейській та латино – американській програмах, переможець численних
міських та обласних змагань).
ІІ. Виховна робота
«Гідна людина не та, в якої немає недоліків, а та, в якої є чесноти»
Л.Костенко
Виховну діяльність в освітньому процесі
спрямовували на створення
сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі,
формування демократичного світогляду та ціннісних орієнтирів. Спільними
зусиллями учасників освітнього процесу розроблено Меморандум про співпрацю,
комунікації та партнерство із включенням у його структуру прав і обов’язків

кожної із сторін на основі всіх діючих міжнародних та національних юридичноправових актів і законодавства.
Педагоги ліцею спільно з учнівським самоврядуванням за участю батьківської
громадськості проводять культурно-освітні, спортивні, благодійні заходи, змагання
тощо. Найбільш яскравими та креативними, які відображають основні вектори
виховної діяльності, є:
- загальношкільна зустріч першокласників «Країна дитячих мрій»;
- відзначення Дня Покрови; організація та проведення заходів до річниці
створення УПА;
- загальношкільний конкурс «У кожного свій талант»;
- загальноміська та загальношкільна акція учнівського самоврядування
«Запали свічу»;
- відзначення Дня української писемності та мови «Мова – найцінніший скарб
народу»;
- вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні «Ваш подвиг – незабутній»;
- відзначення 35 річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції
«Чорнобиль – наш біль»;
- танцювальний флешмоб, виставка вишиванок до Міжнародного дня
вишиванки;
- зустрічі з офіцерами поліції, воїнами АТО ООС, учасниками бойових дій та
волонтерами, військовослужбовцями підшефної авіаційної частини.
Одним із пріоритетних напрямків є національно – патріотичне виховання.
Відповідно до плану реалізації національно-патріотичного виховання у ліцеї
відбулися загальношкільні заходи: тематичний вечір до свята Покрови «Перемога
українського духу», лінійка-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні «Пам'ятаємо!»,
виставка учнівських робіт «Герої Батьківщини», тематичні виставки плакатів та
інформаційних стендів до Дня пам'яті жертв Голодомору, Дня Збройних Сил
України, міжнародного Дня рідної мови, Дня писемності, флеш-моб з учнями
початкової школи «Т. Г. Шевченко-України син» та благодійні акції: «Напиши
листа захиснику України», «Новорічна листівка для воїна», «Солодощі для бійців
АТО», ярмарок «Тож смакуйте, просим щиро! Гроші йдуть на благо миру».
У зв'язку з запровадженням дистанційного навчання виховна робота з
учнівською молоддю здійснювалась на платформах EDMODO, VIBER, ZOOM.
Через інтернет-ресурси планувалися, розроблялися та впроваджувалися такі
проекти, як відео-колаж «Залишайся дома», брошури для учнів 5 - 11 класів
«Найголовніше – безпека кожного із нас», онлайн виховна година для учнів 4-их
класів до всесвітнього Дня здоров'я «Зроби свій вибір на користь здоров'я», фото
колаж з учнями 3-А класу «Славимо Великдень», відео робота педагогів –
організаторів та членів учнівського самоврядування «Великодні вітання»,
«Чорнобиль - біль нашого сьогодення», «Найдорожче слово в світі - мама!»,
презентація музеїв світу, які відкрили доступ онлайн, челендж з учнями 8-их
класів через додаток Viber «Я дотримуюсь правил особистої гігієни під час
карантину», презентації до Дня пам'яті та примирення, Дня міста. Створили
відеоролик за участю ліцеїстів 11-А,11-Б,11-В класів «Пролунай же, дзвонику,
востаннє…», відео свята Останнього дзвоника для учнів 1 – 11 класів «Останній
дзвоник-незабутнє свято, мов спомин про шкільний веселий час».
У закладі діють 26 гуртків, 2 спортивні секції ДЮСШ № 2, клуб спортивного
танцю «Динамо», секція ДЮСШ №1 SOLOVEY TEAM, гурток від міської

дитячо-екологічної станції, хор, вокальні ансамблі, ляльковий театр, гурток
образотворчого мистецтва «Палітра», гуртки національно-патріотичного
спрямування «Влучний стрілець» та «Джура». Зайнятість учнів у позакласній та
позашкільній виховній діяльності складає 92,1%.
Результативно працюють та користуються популярністю ансамблі
«Барвінкові зорі» та «Домісольки» (худ. керівник Петришин Н.О.), хор середньої
школи (керівник Грицюк М.М.), театр «Ляльковий формат» (керівники
Малиновська Т.Ю., Бойчук О.В.), «Час творчості» (керівник Збіглей Г.Р.),
«Палітра» (керівник Рошак І.К.), настільний теніс (тренер Чоп’юк М.І.), «Влучний
стрілець» (керівник Дробко Ю.М.), футбол (тренер Новицький А.Я.).
Футбольна команда ліцею (тренер Новицький А.Я.) успішно виступила у
загальноміському шкільному турнірі з футболу «Кубок міського голови та
Футбольної Академії Прикарпаття» та в червні перемогла у фіналі цього турніру.
Гравці команди вибороли звання «Кращий нападник», «Кращий захісник»,
А.Новицький одержав відзнаку «Кращий тренер».
Ліцей тісно співпрацює з благодійними фондами та організаціями: «Дім
Сірка», Товариством Червоного Хреста України, Карітасом, Мальтійською
службою допомоги, Всеукраїнським благодійним фондом «Лелекара», а
педагогічний колектив у повному складі перерахував одноденну заробітню плату
Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Слід відмітити
багаторічну співпрацю ліцею із духовними наставниками, священнослужителями
Церкви Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ, а саме: тижні духовної віднови,
молебні для учнів та вчителів закладу, настанови до Першого Причастя, літні
духовні табори для учнів.
Особливої уваги заслуговує зв’язок закладу з різними громадськими та
державними установами і організація зустрічей їх представників із здобувачами
освіти ліцею, безпосередня робота з учнями, які мають певний соціальний статус.
Серед них діти: з інвалідністю - 19; які виховуються в кризових сім'ях– 8; сироти
та позбавлені батьківського піклування - 8; які постраждали від аварії на ЧАЕС –
8; з малозабезпечених родин – 18; з багатодітних родин – 220; напівсироти – 27;
діти внутрішньопереміщених осіб – 19; діти, які набули статусу «Дитина, яка
постраждала в результаті воєнних дій і збройних конфліктів» - 2; діти, батьки яких
є учасниками АТО – 45; діти учасників бойових дій – 5. Отже, кожен четвертий
учень ліцею має певний соціальний статус.
Пріоритетними напрямами у роботі психологічної служби Ліцею №22 (2
практичні психологи та 2 соціальні педагоги) є:
- психологічний супровід першокласників , п’ятикласників, дітей з ООП,
дітей внутрішньо переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС;
- профілактика
насильства,
жорстокого
поводження,
попередження
виникнення та подолання проявів булінгу в учнівському середовищі, суїцидальних
тенденцій тощо.
Зазначені проблемні питання розглядаються на засіданнях педагогічної
ради, при проведенні післяурочних заходів, класних та виховних годин,
батьківських зборах. До політики запобігання булінгу і мобінгу активно
залучаються
представники учнівського самоврядування, батьківської
громадськісті, ювенальної превенції та офіцери поліції.
Одним із важливих видів освітніх ресурсів є інформаційні ресурси. У
ліцеї функціонують власний веб-сайт https://22school.if.ua та окрема сторінка на

Facebook «Ліцей №22 Івано-Франківської міської ради», де забезпечується
висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямків розвитку освіти
навчального закладу. В ліцеї існує 100% вільний доступ до мережі, що дозволяє
використовувати у повній мірі необхідні навчальні ресурси.
Інформаційним центром в ліцеї є бібліотека. На її базі систематично
проводяться бібліотечні навчальні заняття, організовуються зустрічі з
письменниками рідного краю. Проект бюджету участі «Сучасні інформаційні
технології для бібліотек НУШ» став переможцем серед великих проектів, що
дасть змогу осучаснити діяльність шкільної бібліотеки.
Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі функціонує
медичний пункт та ізолятор при ньому, де працює лікар Щербан В.В. і медична
сестра, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів,
профілактику дитячих захворювань.
Забезпечує функціонування ліцею 35 працівників з числа обслуговуючого
персоналу.
Творчо, активно працює у ліцеї профспілковий комітет. Напрямками його
діяльності є робота з ветеранами праці, допомога членам колективу, організація
туристичних подорожей та екскурсій, привітань, вечорів відпочинку.
ІІІ. Зміцнення навчально-матеріальної бази
Ліцей №22 має стандартний стадіон з біговими доріжками, турніками, 2
спортивні зали, волейбольну ділянку, спортивне футбольне поле зі штучним
покриттям, використовує навчальну базу ДСШ №2, а також 3 кабінети
інформатики, актову залу, методичний кабінет, медичний кабінет та ізолятор до
нього, бібліотеку, 3 майстерні та 46 навчальних кабінетів. 15 років ліцей працює із
самостійним веденням бухгалтерського обліку.
За минулий рік ліцею вдалося відчутно покращити матеріальну базу. За кошти
обласного бюджету встановлено новий комп’ютерний клас, мультимедійне
обладнання в кабінеті хімії (мультимедійна дошка, ноутбук) та кабінетах
початкової школи. За рахунок благодійної допомоги колишніх випускників
(м.Париж, Франція), приблизно на суму 150 тис. грн. та благодійної допомоги від
торгової мережі «Епіцентр» на суму 50 тис. грн., було оновлено 11 робочих місць
комп’ютерних класів та 25 системних блоків до комп’ютерів.
Навчальні класи та кабінети ліцею забезпечені меблями в обсязі, який дає
можливість проводити освітній процес на належному рівні. Передано
департаментом освіти та науки комплекти парт (180 шт) 203820,00. Завершено
роботи щодо підключення інтернету всіх навчальних кабінетів та допоміжних.
Впродовж 2020-2021 навчального року в ліцеї проведено капітальний ремонт
покрівлі (вартість робіт становить 2819900,00грн.)
За кошти НЕФКО згідно проекту «Енергозбереження навчального закладу»
було встановлено індивідуальний тепловий вузол, здійснено промивання батарей,
утеплено труби у підвальному приміщенні. Замінено вікна (175 шт з 265) та вхідні
двері (8 шт.), в кабінетах та приміщеннях ліцею встановлено рекуператори (110
шт) на загальну суму 4142200,00 грн.
Здійснено модернізацію харчоблоку їдальні ліцею (придбано та замінено
обладнання для приготування їжі, встановлено нове холодильне обладнання
420100,00 грн. Поміняно столи та стелажі на харчоблоці.
Здійснено ремонт сходів та проведено часткове брукування території (230м 2 на
суму 377000 грн.).

Постійно ведеться робота щодо створення безпечних умов для навчання учнів.
Додатково встановлено 6 камер відеоспостереження в приміщенні та на
пришкільній території, підключено кнопку тривоги.
Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно
працює над зміцненням та удосконаленням матеріально-технічної бази,
підтриманню її у належному стані.
Результати аналізу роботи ліцею свідчать про послідовну та системну роботу
педагогічного колективу. Разом з тим, слід відмітити, що деякі аспекти потребують
вдосконалення та опрацювання, а проблеми – вирішення.
1.
Повне завантаження ліцею в режимі 2-х змінного навчання. Вирішення
– добудова окремого корпусу.
2.
Встановлення класу під відкритим небом, пандусу для дітей з ООП,
відкриття інклюзивно-ресурсної кімнати із необхідним обладнанням.
3.
Благоустрій прилеглої території, ремонт бігових доріжок спортивних
майданчиків і розширення їх мережі та заміна огорожі.
4.
Часткова заміна внутрішніх водо- та тепло- комунікацій.
5.
Капітальний ремонт фасаду.
6.
Достатнє та своєчасне фінансування закладу освіти з метою його
утримання, розвитку та можливості надання якісних освітніх послуг.
7.
Поповнення та оновлення наявної комп’ютерної техніки, розширення
мережі камер відеоспостереження в приміщенні та на території ліцею.

