Звіт
про роботу педагогічного колективу
Криворізького Центрально-Міського ліцею
за 2017-2018 навчальний рік
Навчальна робота
Педагогічний колектив ліцею в 2017-2018 навчальному році проводив
послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених
основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі,
зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту»,
проектом

Закону

України

«Про

повну

загальну

середню

освіту»,

концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська
школа», новим Державним стандартом базової загальної середньої освіти,
власною Програмою розвитку закладу, перспективним та річним планом
роботи,

забезпечував

оновлення

змісту,

форм

і

методів

навчання,

вдосконалення навчально-виховного процесу та його результативність. У
2017-2018н.р. продовжувалась реалізація комплексно-цільових програм,
спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, створення
сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів ліцеїстів, формування
їх навчальних та життєвих компетентностей.
У 2017-2018 навчальному році в ліцеї було укомплектовано 15 класів
(439 учнів) із середньою наповнюваністю 29 учнів. Контингент учнів ліцею в
цілому стабільний: за наслідками додаткового конкурсного відбору
упродовж року було зараховано 10 учнів, за заявами батьків вибуло 2 учні, у
зв’язку зі зміною місця проживання батьків.
Навчально-виховний
висококваліфікований

процес

творчий

забезпечував

педагогічний

колектив

досвідчений,
однодумців.

Розстановка кадрів здійснювалась відповідно до фаху та кваліфікації.

Кадрове забезпечення освітньої діяльності ліцею у повній мірі відповідало
робочому навчальному плану.
Із 35 вчителів вищу освіту мають всі педагогічні працівники,
кваліфікаційні категорії:
-

«спеціаліст вищої категорії» – 24,

-

«спеціаліст І категорії» – 4,

-

«спеціаліст ІІ категорії» – 4,

-

«спеціаліст» – 3;

педагогічні звання:
-

«учитель-методист» – 17,

-

«старший вчитель» – 3,

-

«практичний психолог-методист» – 1.

Результативність навчально-виховного процесу – головний показник
роботи ліцею.
За підсумками 2017-2018 навчального року:
-

усі 439 учнів 7 – 11 класів – атестовані;

-

258 учнів переведено до наступного класу;

-

181 учень випущено з 9, 11 класів: 94 учні 9 класів і 87 учнів 11
класів.

-

26 ліцеїстів закінчили навчальний рік на відмінно, що становить
6%,

-

333 учні навчались на „7 – 12” балів, що становить 75%,

-

83 учнів мають оцінки „6” балів, що становить 19%;

-

учнів, які засвоїли навчальний матеріал на низькому рівні, немає.

-

20 учнів нагороджено Похвальними грамотами «За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів»;

-

11 учнів нагороджено Похвальними листами «За відмінні успіхи
у навчанні»;

-

5 випускників 9 класів отримали свідоцтво з відзнакою.

Якість знань ліцеїстів становить 81%, що є стабільною упродовж трьох років.

Усі випускники 9-х та 11-х класів успішно склали ДПА.
Державна підсумкова атестація учнів 9-х класів проводилась за
завданнями, складеними в ліцеї, затвердженими наказом директора ліцею.
-

Українська мова – середній бал: 8,6, якість знань – 95%.

-

Математика – середній бал: 7,7, якість знань – 84%.

-

Історія України – середній бал: 8, якість знань – 87%.

Четвертий рік поспіль державна підсумкова атестація з української
мови учнів 11-х класів поєднана із зовнішнім незалежним оцінюванням.
Другий рік ДПА з математики та історії України (обов’язково) та інших
предметів (за вибором учнів) проводиться у формі ЗНО. Приємно відзначити,
що в ліцеї немає випускників, які б отримали бали початкового рівня (1-3) за
результатами ДПА (ЗНО) у 2018 році.
Середній бал ДПА з усіх навчальних предметів відповідає достатньому
рівню, що відповідає вище за 155 балів ЗНО:
-

з української мови – 9,1;

-

з математики – 8,4;

-

з англійської мови та фізики – 8,3;

-

з історії України, географії та біології – 8.

12 випускників отримали за ЗНО більше 191 бала з української мови і
літератури, математики, англійської мови.
За результатами навчальних досягнень і зовнішнього незалежного
оцінювання 4 випускника 11-х класів у 2017-2018 н.р. отримали атестати про
повну загальну середню освіту особливого зразка:
-

Галавай Олександр, М’яч Дмитро, Прокопенко Матвій та

нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні»,
-

Русіна Діана – срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

У рейтингу шкіл за результатами ЗНО 2018 року наш ліцей займає 7
місце по Дніпропетровській області, 4 місце по місту і 1 місце по
Центрально-Міському району.

Науково-дослідницька робота.
Робота з обдарованими дітьми
Робота педагогічного колективу у 2017-2018 н.р. проходила за
напрямами:
- реалізація обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії
соціалізації особистості громадянського суспільства»;
- підтримка та розвиток талановитих і обдарованих учнів;
- участь в обласних експериментах за темою «Науково-методичні засади
створення

інноваційної

моделі

STEM-освіти»

та

«Розвиток

громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвітньої
школи»;
- впровадження сучасних інноваційних технологій, які забезпечують
компетентнісний підхід, зорієнтованих на практичну діяльність.
Педагоги ліцею успішно брали участь у конкурсах педагогічної
майстерності

та

стали призерами

у всеукраїнському

конкурсі

«Учитель року – 2018» за номінаціями: «Фізична культура», «Фізика»:
Казанцев В.Ю., вчитель фізичної культури, - ІІ місце міського туру;
Бондарчук Т.В., вчитель фізики, - І місце міського туру, І місце обласного
туру, фіналіст (VII місце) заключного всеукраїнського туру. Мостєпан Н.М.,
вчитель хімії, стала переможцем ІІІ Всеукраїнського Інтернет-конкурсу
«Учитель року–2018» за версією журналу «Колосок»; Безверхий О.П.,
вчитель історії, - призер (ІІІ місце) у міському конкурсі «Цифрові ресурси»;
Табанець І.В. - призер міського конкурсу освітянських блогів (ІІІ місце),
Шапоріна О.О. зайняла ІІІ місце на всеукраїнському конкурсі Міжнародного
проекту «Арткам для шкіл», Дрібас А.В. - призер міського конкурсу
методичних розробок вчителів математики.
Одним з основних принципів роботи ліцею є створення відповідних
умов для розкриття дитячої обдарованості. З цією метою створено
інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь», який у 2017-2018 н.р.

нараховував 197 учнів. Роботи з обдарованими учнями проводилась за
такими напрямами:
- Підготовка учнів до участі у районних, міських, обласних та
Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах;
- Координація навчання слухачів і дійсних членів Дніпропетровського
відділення Малої академії наук України, участь учнів ліцею в різних
етапах конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, секціях ДВ
МАН України;
- Організація та проведення міських і районних конкурсів: міський вебквест «Інженерія. Облаштовуючи майбутнє»; міський конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт МАН «Інфотехнос», міський дебатний
турнір «Аргумент» районний турнір юних хіміків; районний конкурс
юних біологів «Що? Де? Коли?».
- Організація та проведення ліцейських конкурсів для інтелектуально
обдарованих

учнів:

Тиждень

англійської

мови:

дискусійний

англомовний клуб, караоке-клуб «English songs»; Декада фізикоматематичних дисциплін: конкурс комп’ютерного макетування і
верстання, турнір логічних задач, Воркшоп «Відеомайстер», конкурс
математичних есе, ІТ-Хакатон «Анімація», фестиваль прикладних
задач з математики, конкурс «Математичні розумники», конкурс
«Що? Де? Коли?» «Фізичні лайфхаки», фестиваль «Математичні
фокуси», вебквест «Безпека в Інтернеті», математична гра «Хто
зверху?»,

математичний

КВК;

Декада

суспільно-гуманітарних

дисциплін: майстер-клас «Виготовлення жайворонків», народознавче
свято «Благослови, Ладо-мати, весну закликати», фотоконкурс
«Літературними місцями України», історична гра «Що? Де? Коли?»,
вікторина «Подорож океаном рідної мови», правовий турнір «Ти маєш
право»; Декада природничих наук та оздоровчих дисциплін: конкурс
«Мандрівка країною Хімії», географічний брифінг «Глобалізація»,
турнір юних хіміків, брейн-ринг до Дня Землі, природничий квест ;

засідання

інтелектуального

клубу

«Ерудит»,

дебатного

клубу

«Аргумент»; засідання секцій наукового товариства «Мислитель»;
Пікнік науки.
- Започатковано роботу літньої школи юного науковця «Мислитель»,
під час якої проводились:
- екскурсії на підприємства (ПівдГЗК, медико-генетичний центр,
аптеки,

архіви),

в

музеї

(краєзнавчий,

виставковий

зал,

геологічний музей), краєзнавчі екскурсії по місту;
- заняття в комп’ютерному кабінеті та в Комп’ютерній академії
«ШАГ»;
- майстер-класи, практичні заняття на свіжому повітрі.
Учні ліцею показали високі результати у 48 конкурсах районного,
міського,

обласного

та

Всеукраїнського

рівня

та

в

17

заочних

інтелектуальних конкурсах міжнародного, всеукраїнського рівнів. Серед
ліцеїстів 88 призерів районних, 37 призерів міських, 11 призових місць на
обласному етапі та 2 призера IV заключного етапу Всеукраїнських
предметних олімпіад. За результатами участі учнів ліцею у Всеукраїнських
предметних олімпіадах ліцей здобув перемогу у номінації «Флагман
олімпіадного руху»
56 ліцеїстів захищали свої науково-дослідницькі роботи на конкурсі
Малої академії наук України, завоювавши 19 призових місць на міському та
8 на обласного етапах.
Команди учнів ліцею здобували призові місця на міських конкурсах:
Веб-квесті, дебатному та правовому турнірах, конкурсах з комп’ютерних
технологій «Мікроша», «Комп’ютерна перлинка» та багатьох інших. 23
призових місця

ліцеїсти здобули на обласних конкурсах. Учні ліцею

представляли ліцей і наше місто на всеукраїнських та

міжнародних

конкурсах Інтел-Техно, Інтел-Еко, Дотик природи, ІТ-Хакатон, Дримеко,
конкурсу з ІТ-підприємництва для дівчат Technovation Challenge 2018,
Арткам та конкурсу проектів з інформатики Italent та інших. Загалом 197

ліцеїстів стали призерами різноманітних інтелектуальних та творчих
конкурсів. Коровін Сергій, Кисіль Ангеліна стали переможцями у конкурсі
на здобуття міської премії «Обдаровані діти - надія Криворіжжя».
Прокопенко Матвій - лауреат міського фестивалю для обдарованої учнівської
молоді «Інтелектуали Криворіжжя - 2018» у номінації «Інтелект року».
За результатами щорічного міського моніторингу методичної та
виховної роботи Криворізький Центрально-Міський ліцей зайняв друге місце
серед закладів освіти Кривого Рогу. Найбільш вагому частку в рейтингових
балах склали високі результати участі учнів ліцею у інтелектуальних
змаганнях всеукраїнського, міжнародного рівнів
Назва інтелектуального
змагання/ рівень

Участь

Перемога (прізвище, ім’я переможця)
І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всеукраїнські предметні
олімпіади
район

130

9

31

48

місто

93

5

5

26

область

11

3

1

7

Всеукраїнська

2

0

1

1

І етап

47

2

8

9

ІІ етап

29

0
Кисіль
Ангеліна,
Москва
Мирослава,
Максимова
Вікторія,
Литвинов
Владислав

4

4

Всеукраїнський конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт
МАН

Всеукраїнський ІТ-Хакатон для
школярів МАН

Національний етап
міжнародного конкурсу
«Інтел-Техно»

4

Дема
Андрій,
Дійнега
Денис

Міжнародний конкурс
з веб-дизайну

7

та комп'ютерної графіки

Виноградова
Емілія,
Вершицький
Влад,
Летенко Єгор

Бунякін Данил,
Калюжна,
Альона
Козачук Анна

Солохіна Таїсія

Всеукраїнський біологічний
форум учнівської і
студентської молоді

Онисько Аліна

1

«Дотик природи»
Всеукраїнський фестиваль
Scratch-проектів

1

Демченко
Євген

1

Литвинов
Владислав

1

Максимова
Вікторія

Всеукраїнський конкурс ІТпроектів ITalent. ІІ сезон
Всеукраїнський конкурс для
дівчат «Чому я обираю STEM
кар'єру?»
Національний етап
міжнародного конкурсу

Борис Аліна,
Архіпов Роман

2

«Інтел-Еко»
Всеукраїнський конкурс ІТпроектів ITalent. ІІІ сезон

4

Всеукраїнський Інтернеттурнір з природничих

6

дисциплін

Міжнародний проект
«ArtCAM для шкіл»

3

Литвинов
Владислав

Журавель
Ірина,
Максимова
Вікторія,
Кисіль
Ангеліна
Коровін Сергій,
Поліщук
Тимур,
Полоус Влада,
М’яч Дмитро,
Бичок
Владислав,
Галавай
Олександр
Литвинов
Владислав,
Кисіль
Ангеліна,
Коцько Кирило

Міжнародний конкурс з ІТпідприємництва для дівчат
Technovation Challenge

2

Максимова
Вікторія,
Кисіль
Ангеліна

Всеукраїнський конкурс
«МАН-Юніор-Дослідник»
V Всеукраїнська олімпіада з
екології «DreamECO- 2018»
Міжнародна гра зі світової
літератури «Sunflower»-2017
Всеукраїнська гра з англійської
мови «Гринвіч»
Всеукраїнський фізичний
конкурс «Левеня-2018»

49

МАН-Юніор-Ерудит
Міжнародний природничий
конкурс «Колосок»
Міжнародна природознавча гра
«Геліантус»
Всеукраїнська українознавча
гра «Соняшник»
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Виховна робота
Протягом 2017-2018 навчальному році виховна робота в ліцеї була
спрямована на реалізацію Концепції та Стратегії національно-патріотичного
виховання учнівської молоді та «Основних орієнтирів виховання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів України». Згідно з річним планом
роботи ліцею педагогічний колектив у минулому навчальному році плідно
працював над впровадженням проблеми «Вдосконалення системи роботи
класного керівника в контексті підвищення його професійної компетентності
та розвитку здібностей особистості учня».
Виховна робота з учнями будувалася за основними напрямками:
військово-патріотичне виховання, родинно-сімейне виховання; формування
здорового способу життя; превентивне виховання. Діяльність класних

керівників була спрямована на реалізацію головної мети: створення
ліцейського соціально-культурного освітнього середовища.
Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна
наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була
спрямована на

виховання у них патріотичних почуттів, готовності до

майбутнього захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе,
родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ціннісного
ставлення до держави.
У 2017-2018 навчальному році учні та вчителі ліцею були активними
учасниками 86 загальноліцейських, районних, міських та Всеукраїнських
заходів. Учнівська громада протягом року працювала над реалізацією
загальноліцейських проектів «Я – українець і я пишаюсь» та «Ліцей – альмаматер моя». Найактивнішими виявилися учні 7-х класів, 9А, 9В та 10Б. З
метою формування партнерських відносин в учнівських колективах,
створення умов для розкриття творчого потенціалу ліцеїстів, розвитку
здібностей кожної дитини в ліцеї пройшов традиційний конкурс «Суперклас», переможцем якого став 11В клас.
Розвиток учнівського самоврядування надзвичайно важливий для
створення атмосфери співпраці педагогів з учнями. Учні 8-11 класів ліцею є
членами ліцейського незалежного об’єднання «Промінь». Очолює це
об'єднання учнівський парламент. Раз на місяць проводяться засідання
парламенту та голів класів, на яких обговорюються найважливіші ліцейські
справи. Дотримання Кодексу ліцеїста та Єдиних педагогічних вимог,
періодично обговорюються на хвилинах спілкування та зборах класних
громад. Члени учнівського парламенту організували та провели в ліцеї:
флеш-моби до Міжнародного дня миру та Дня Гімну України, акції «Червона
стрічка» до Дня боротьби зі СНІДом та «Від Дністра до Сіверського Донця»
до Дня вишиванки, фестивалі дитячої творчості «Поряд з Мельпоменою»,
благодійний ярмарок «Від серця до серця» (кошти, зібрані під час якого,
перераховані на допомогу учню нашого району, який постраждав в ДТП).

Досвід роботи самоврядування ліцею був представлений парламентом ліцею
на зльоті МАДО. Ліцеїсти є активними членами міської спілки МАДО та
районного клубу «Лідер».
У 2017-2018 навчальному році працювали 3 ліцейські гуртки, де
розвивали свої творчі здібності 81 учень ліцею, що становить близько 20 %
від загальної кількості учнів ліцею. Гуртківці були учасниками заходів різних
рівнів.

Юні

Шапоріна О.О.)

програмісти
приймали

гуртка
участь

«Юний програміст»
у

Всеукраїнських

(керівники
конкурсах з

Wed-дизайну, Інтел-техно, медіа конкурсу «Наука. Натхнення. Зміни.».
Члени дебатного клубу ліцею під керівництвом Городашиної Ю.В. стали
переможцями міського дебатного турніру «Аргумент», який традиційно
проводиться на базі ліцею. Юнаки військово-патріотичного гуртка (керівник
Заболотній М.В.) стали призерами районних турів «Джура» та «Сокіл».
Щотижня проводились рейди «Ліцейське подвір’я», «Запізнення». У
вересні та січні пройшов рейд «Урок». На виконання статті 35 Закону
України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню
освіту» педагогічним колективом здійснюється системна робота з організації
контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: щоденно
ведеться облік відвідування учнями навчальних занять. Протягом першого
уроку класні керівники з’ясовують причину відсутності учня та заносять
відомість у сигнальний журнал.
Ліцеїсти активно приймають участь у спортивному житті закладу,
району, міста. Легкоатлетична команда ліцею вперше стала однією з
найкращих серед шкіл міста під час естафети «Червоного гірника» (8 в місті,
1 в районі), ми найкращі в районі з легкої атлетики, призери з волейболу,
баскетболу, велоспорту та шашкам, а за результатами спортивно-оздоровчої
діяльності 2017 року ліцей був ІІ у районі.
Використовуються виховні можливості інфраструктури міста. Учні
ліцею протягом року відвідали музей Голокосту, музей АТО, міський
краєзнавчий музей та виставковий зал, міську бібліотеку. Налагоджена тісна

співпраця з театром ім. Шевченко – протягом навчального року 95% ліцеїстів
відвідали прем’єрні вистави. Підсумком тісної співпраці між закладами є
проведення на базі театру випускних вечорів для ліцеїстів.
Діяльність ліцею висвітлювалась на міських телерадіо каналах, загалом
16 разів: по 7 ефірів на ТРК «Рудана» та «Криворіжжя», двічі на «1
міському».
Протягом

2017-2018

навчального

року

системно

здійснювався

контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час
навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми
педагогічні працівники керувалися вимогами законів України «Про дорожній
рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з
охорони

праці учасників навчально-виховного процесу», комплексних

заходів по ліцею щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання
травматизму серед учнів. Класні керівники вчасно проводили з учнями
інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки
життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я.
На відповідному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарногігієнічного режиму в ліцеї, профілактичних медичних оглядів учнів,
здійснення контролю за проведенням уроків фізичного виховання, в тому
числі і поділом учнів на групи відповідно їх стану здоров'я.
За минулий навчальний рік 11 груп учнів ліцею мали змогу
познайомитися з визначними місцями нашої Батьківщини. В ліцеї було
організовано проведення екскурсій до Запоріжжя, Південного ГЗК, Дніпра
(дві групи), Кам’янець-Подільського, Львова, Чигирина та Одеси.
До пам’ятних та знаменних дат класні керівники, педагог – організатор
та члени учнівського парламенту проводили інформаційні години, разом з
учнями створювали стіннівки, інформаційні листи, медіа проекти.
Значну увагу питанням виховання учнів приділяли ліцейський
практичний психолог Тимченко Н.А. та соціальний педагог Шевченко А.В.
За звітний період соціально-психологічною службою ліцею проведена

соціальна паспортизація класів, ліцею. Складені і опрацьовані списки дітей
позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із
малозабезпечених сімей, дітей-чорнобильців, дітей батьки яких задіяні в
АТО

та

дітей-переселенців.

організовано

з

перших

Дітям,

днів

які

цього

навчання

потребували,

безкоштовне

було

харчування,

першочергове забезпечення підручниками.
Соціально-психологічна служба виявляла персональні, міжособистісні,
сімейні труднощі і конфлікти, дитячі угрупування соціального ризику,
надавала необхідну консультативно-методичну і психолого-педагогічну
допомогу.
Для надання допомоги дітям пільгових категорій (сироти, з
малозабезпечених

та

багатодітних

родин),

були

проведені

акції

«Милосердя», «Від серця до серця», «Лист Святому Миколаю».
У ліцеї приділяється увага превентивному вихованню, профілактиці
шкідливих звичок, венеричних захворювань, СНІДу, злочинності: протягом
навчального року були проведені зустрічі з викладачами Донецького
юридичного інституту та Криворізького філіалу Дніпропетровського
юридичного університету, представниками асоціації «Гедеон»; регулярно
проводяться зустрічі з лікарем-наркологом, представниками міського центру
планування сім'ї та Всеукраїнської благодійної організації АСЕТ.
Для вивчення

професійних нахилів

і можливостей

проведено

тестування учнів 9-х та 11-х класів. Результати якого допомагають
ліцеїстам у професійному самовизначенні. Учні старших класів мали змогу
зустрітися зі студентами та викладачами вищих навчальних закладів України,
Польщі, Чехії. Налагоджувалися міжнародні зв’язки.

Матеріально-технічне забезпечення
В ліцеї протягом 2017-2018 навчального року робота була направлена
на створення комфортних умов для учнів. Зміцнення матеріально-технічної
бази відбувалось за рахунок бюджетних коштів (таблиця №1), коштів спец
рахунку отриманих з інших джерел (таблиця №2) та благодійної допомоги
(таблиця №3)
Таблиця №1

Інформація
про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих за бюджетні кошти
з 01.09.2017р. по 31.08.2018р .
17 080,00
Відео реєстратор
Маршрутізатор ТР-Link

14 990,00

Точка доступа WI-FI

11 340,00

Видатки на відрядження

1 290,00

Окремі заходи по реалізації державних програм

6696,80

Медикаменти

3762,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:

31 745,55

крейда,папір ксерокс ний, класні журнали, спортінвентар,
господарчі товари, мийні засоби
Лінолеум в обідній залі
Нові туалетні кабінки

190 000,00

Поточний ремонт системи водопостачання
Оплата послуг, крім комунальних:
повірка вагів,
перевірка електромережі, перезарядка вогнегасників,
перевірка пожежних кранів, обслуговування системи

42 077,66

пожежної безпеки, обслуговування системи доочистки
води
Всього:

232 077,66

Таблиця №2
Інформація
про перелік товарів, робіт та послуг,
отриманих з інших джерел по спец рахунку закладу
з 01.09.2017р. по 31.08.2018р .
20183,24
Будматеріали
Пожежне обладнання

1864,40

Госп. товари

2088,50

Плита ОSB

13570

Обслуговування та ремонт оргтехніки

4925,00

Відрядження по супроводу дітей

16110,00

Мийні вани в їдальню

14580,00

Повірка манометрів

1980,00

Ксерокс, принтер

4200,00

Всього:

79 501,14

Таблиця №3
Інформація
про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих,
як благодійна допомога
з 01.09.2017р. по 31.08.2018р.
6098,84
Будівельні матеріали, фарба
Господарчі товари

1419,45

Електротовари

1620,00

Обладнання

743,50

Спецодяг

210,00

Спортінвентар

1980,00

Медикаменти

205,53

Канцтовари

4869,50

Стенди(плакати)

1604,81

Ремкомплекти (замки дверні, сантехніка, обладнання)

15528,78

Комп’ютерна та периферійна техніка

8209,00

Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки

2690,00

Роботи по усуненню аварійних ситуацій комунікаційних
9220,00

систем закладу
Послуги спеціалістів по ремонту будівлі, приміщень,

4465,00

обладнання, тощо.
Рекламно-інформаційні

послуги,

передплата

на

3209,92

періодичні видання
Орг внески за участь в обл. конференції

603,02

Відрядження по супроводу дітей

1236,06

Навчання , курси
Благодійні внески на рахунок закладу в ЦБШ

200,00
16110,00

Всього:

80 223,41

Сьогодні в освіті відбуваються докорінні зміни.
Місія Нової школи – допомогти розкрити та розвинути
здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі
партнерства між учителем, учнем і батьками. І ми
спрямовуємо свою роботу на те, щоб побудувати довіру
між ліцеєм, дітьми, батьками та суспільством, щоб
разом сприяти становленню людини, її духовності та
індивідуальності, адже виховуючи дітей ми будуємо
майбутню історію нашої країни.

