
Комунальний заклад «Михайлівський ліцей» Вороновицької селищної ради  



Нормативна база 

Конвенція ООН про 
права дитини. 

Конституція України. 

Закон України «Про 
освіту». 

Закон України «Про 
загальну середню 
освіту». 

Концепція Нової 
української школи 

Національна стратегія 
розвитку освіти в 
Україні на період 
до 2021 року. 

Державний стандарт 
початкової загальної 
освіти. 

Державний стандарт 
базової і повної освіти. 



Поповнення матеріально-технічної бази 

 

Вороновицька територіальна громада - 

Комп'ютерний клас 10+1;  

 

Обласна рада - 8 ноутбуків; 

 

Фонд Тігібка - 3 смарт-телевізори  



Структура навчального року 
І семестр з 1 вересня до 31 грудня 2021 року 
ІІ семестр з 10 січня до 31 травня 2022 року 

Осінні канікули 

25жовтня -  
31 жовтня 
2021 року 

Зимові канікули 

01 січня –  

10 січня 
2022року 

Весняні канікули 

21 березня - 
28 березня 
2022року 

Літні канікули 

01 червня – 
01 вересня 
2022 року 



Кадрове забезпечення  

Вища категорія – 14 

Перша категорія – 4 

Друга категорія – 2 

Спеціаліст – 3 

Старший вчитель – 5 
 



Особливості роботи в умовах пандемії 
та воєнного стану 

Синхронні 
онлайн-
уроки в  
Google Meet, 
Zoom, 
Viber 



Особливості роботи в умовах пандемії 
та воєнного стану 

Асинхронні 
онлайн-уроки  

в Google 
Class 
room 
 



Особливості роботи в умовах пандемії 
та воєнного стану 

Допоміжні 
платформи 
для уроків 

та інші… 



Підготовка до нового опалювального 
сезону 

Проведено капітальний ремонт 

твердопаливного котла 

Встановлено альтернативне джерело 

електроенергії – генератор на 7 кВт 



Організоване харчування та 
медичне обслуговування; 

Дотримуються вимоги охорони 
дитинства, БЖД, санітарно-гігієнічні 
та протипожежні норми; 

Дотримується правопорядок 
неповнолітніми та вживаються заходи 
щодо профілактики правопорушень ними; 

Підтримка дітям-сиротам, дітям, 
позбавлених батьківського піклування та 
дітям з малозабезпечених сімей; 
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Робота з обдарованими дітьми 
Результати участі у 

Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах: 

Другий етап 
11 учнів вибороли  І місце 

9 учнів – ІІ місце 
5 учнів – ІІІ місце 

Третій етап 
3 учні вибороли  ІІІ місце 



Робота з обдарованими дітьми 
Результати участі  в конкурсах: 
 

конкурс учнівської та 
студентської молоді  
ім. Тараса Шевченка 
1 учень виборов І місце , 
2 учні  - ІІ місце 

Міжнародний  
мовно- 

літературний  

Міжнародний 
конкурс знавців 
української 

мови ім. Петра Яцика 
 

1 учень виборов І місце 
1 учень –  
ІІІ місце 



Робота з обдарованими дітьми 

Конкурс  солістів-вокалістів та читців  
 «Зіркова мрія - 2022» 

Номінація «Вокал» Номінація  
«Художнє читання» 

Молодші – ІІ місце; 
Середня вікова категорія  
 ІІ місце 
 І місце та участь в 

обласному огляді 

Молодші – ІІ місце; 
Середня вікова 
категорія   
- І місце  



Робота з обдарованими дітьми 
Результати участі у спортивних змаганнях 

І місце 
ІІ місце – хлопці та 

ІІІ місце - дівчата 

ІІІ місце 



Організація харчування 

• 5-11 класи - за 

кошти батьків 

• 1-4 класи – за 

кошти бюджету 

ТГ 

• Пройшли 

навчання  

• Розроблено 

документацію 

• Складено меню 

Харчування НАССР 



Відкритість закладу 


