
 

Школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник освітнього процесу, де буде 

формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно- культурне відродження України, у розбудову держави . 

Вирішуючи ці завдання, школа має забезпечувати різні види діяльності як в навчальній, так і в широкому спектрі позакласної сфери - 

гуртковій, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини. В 2020-2021 

навчальному році педагогічний  колектив та адміністрація ліцею працювали відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, 

техніки безпеки, а також Статуту школи, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.  

Педколектив школи у 2020-21 навчальному році спрямовував свої зусилля на: 

- підвищення результативності освітнього процесу; 

- підвищення професійної майстерності та розвиток творчості членів колективу; 

- задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді; 

- здійснення диференційованого підходу до вибору форм і засобів навчання; 

- підвищення якості освітньої підготовки учнів школи відповідно до державних стандартів; 

- покращення навчально-матеріальної бази.  

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру:  

 загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня. (початкова школа, гімназія, ліцей) 

 гімназія 

Мова навчання – українська. 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у навчальному закладі 

працювали такі класи: 

 у школі: 

- 2 прогімназійних  в початковій школі (4-А, 4-Б )  

- 10 загальноосвітніх  в початковій школі (1-А, 1-Б, 1-В,  2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 3-В,  4-В ), в т. ч. 3 1-ші,  3 2-гі та 3 3-ті класи за програмою НУШ, 

- 3 загальноосвітніх з вивченням мов нацменшин чи другої іноземної мови ( 5-Б. 5-В, 7-Б класи), 

- 3 класи з поглибленим вивченням української мови та літератури ( 6-Б, 8-В та 9-В ); 

- 4 загальноосвітні класи (6-В, 7-В, 8-Б, 9-Б), 

- 3 профільні в старшій школі ( 10-А, 10-Б, 11 – українська мова та література ) 

 6 у гімназії ( 1-А, 1-Б. 2, 3, 4, 5 гімназійні  класи )  

Гімназія є загальноосвітньою з поглибленим вивченням англійської мови. 

В навчальному закладі вивчаються такі мови: 

 Державна ( українська ) у всіх класах – 805учнів, 

 Іноземні – англійська у всіх класах – 805 учнів 

- німецька в гімназії та 5-В класі– 164 (148, 150, 169,147, 120, 107) учнів  

 мови національних меншин – російська – 1(1, 2, 4, 5, 7, 8 ) група в основній школі (5-Б клас)– 12   учнів (11, 25, 57, 70, 104,  111, 134 ), 

польська 4 групи –65 учнів (53, 73, 79, 80, 106, 99, 50 ) та 1 групи факультативно ( 11 учнів ). 



Ліцей працює за освітньою програмою та навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Діяльність школи 

відбувається у режимі забезпечення функціонування і подальшого розвитку та забезпечується необхідними документами та перспективним, річним, 

місячним та тижневим планами роботи.  

Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління школою сприяло використання 

комп'ютерної мережі, електронної пошти та матеріалів Інтернету. Є Інтернет в усіх приміщеннях.   

У 2020–2021н.р. –   педагогічний колектив  ліцею   продовжив роботу                                              над науково-методичною проблемною темою: 

«Створення гуманістичного освітнього середовища у навчальному закладі як чинник успішної соціалізації учнів». 

Протягом  навчального року кожен учитель працював над індивідуальною проблемою, що підпорядковувалася загальній 

темі ліцею. Даній проблемі були присвячені ряд питань на педрадах, науково-практичних та психолого-педагогічних семінарах, 

методичних об’єднаннях. 
Проведено 11 засідань педрад, на яких розглядалися важливі питання освітнього процесу, робота з дітьми з особливими потребами, організація 

сімейного навчання, проведення державної підсумкової атестації, атестація педагогічних працівників, замовлення підручників тощо. Приділялася 

значна увага реформуванню системи освіти, а саме обговорювалися:  

- Державний стандарт базової школи освіти. 

- Оцінювання навчальних досягнень за новими стандартами в початковій школі 

Також  розглядалися такі теми: 

 Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості. 

 Вплив виховання на соціалізацію особистості молодшого школяра. 

 Розширення діяльності дитячої організації – шлях до формування позитивного соціального досвіду та реалізації прав 

дитини. 

 Дослідження та аналіз системи ціннісних орієнтацій учнів у нових соціально-економічних реаліях України. 

 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

 Про організацію дистанційного навчання. 

 Про організацію та проведення ДПА. 

 
Згідно графіків відбулися всі заплановані міські методичні об’єднання,  керівниками  яких були вчителі ліцею. Активно працювали шкільні МО, 

динамічні групи. 



Відбулася більшість запланованих науково-практичних і психолого-педагогічних семінарів,  семінарів-практикумів, на яких розглядалися 

питання: 

 «Самоаналіз та аналіз уроку» 

 «Запобігання суїцидам» 

 «Робота в інклюзивному класі» 

 «Дистанційне навчання. Методичні рекомендації. Створення відео зустрічі в Google Meet, робота в Google Classroom.» 

 «Особливості ведення класних журналів у 1-4 класах у 2020-2021 н.р.» 

 «Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів на етапі реформування освіти». 

З учнями, які потребували інклюзивного навчання, працювали Команди супроводу. 

Шкільним психологом Корженюк Н.В. проведено діагностичні                                                      дослідження першокласників і п’ятикласників, за 

результатами яких відбулися психолого-педагогічні консиліуми з питань адаптації учнів до навчання в 1-х і 5-х класах. Також відбувся круглий 

стіл «Нова українська школа. Наступність між І та ІІ циклом навчання. Адаптація учнів 3-х класів до нових умов навчання.» 

Соціальним педагогом Кушнір Т.П. було проведено соціометрію 4-11 класів, яка показала стан мікроклімату у дитячих колективах та ставлення 

учнів до школи. 

У рамках наступності між ДНЗ та школою І ступеня було проведено спільне МО вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ «Співпраця ДНЗ і 

початкової школи на етапі становлення Нової української школи». 

Також було проведено 

 майстер-класи 

«Формувальне оцінювання» 

«Діяльнісний підхід «Щоденні 5» і формувальне оцінювання в Новій українській школі» 

  методичні посиденьки  



«Нова українська школа. Основні положення. Путівник по Державному стандарту початкової школи» 

 педагогічні гостини 

«Ресурсна кімната – додатковий інструмент для психологічної та фізичної адаптації дітей з особливими освітніми потребами» 

Учителями початкової ланки створено свій блог. 

Згідно річного плану працювали шкільна атестаційна комісія. За результатами атестації   з 28 атестованих: 

- 12 учителям підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

- 6 учителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

- 4 учителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

- 1 учителю підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

- 1 учителю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; 

- 3 учителям встановлено 12 тарифний розряд; 

- 2 учителям підтверджено 12 тарифний розряд; 

- 9 учителям підтверджено звання «старший учитель»; 

- 2 учителям присвоєно звання « старший учитель». 

 

        Згідно графіка вчителі  ліцею проходять курсову перепідготовку при КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти » в онлайн режимі. 

 

Крім того наш навчальний заклад є центром освітнього округу. Більшість керівників міських мотодоб’єднань є учителі нашої школи. 

 

Впродовж 2020-2021 н.р.  діяльність  Барського освітнього округу  спрямовувалась  на   реалізацію вимог чинного законодавства про освіту, 

урядових рішень, документів профільного Міністерства та обласного департаменту, розпоряджень і доручень регіональних та місцевих органів 

виконавчої влади, відділу освіти Барської міської ради 

- Навчальна робота – міжшкільні факультативи; 

- Методична робота – міські методичні об’єднання, семінари. 

 

 



Кадрове забезпечення здійснено у повній відповідності з навчальним планом школи на 2020-2021 навчальний рік, спеціалізації  та 5-денним 

режимом роботи.  Освітній процес забезпечували 90 педагогічних працівники в т. ч. 4 вихователів ГПД, педагог-організатор, логопед, практичний 

психолог, соціальний педагог, 2 сумісники, 7 асистентів учителів в інклюзивних класах  З метою вдосконалення фахового рівня та надання 

методичної та корекційної допомоги педагогам та учням  працюють практичний психолог, соціальний педагог.  З метою усунення різних порушень 

усної і писемної мови серед учнів для проведення занять з дітьми з вадами мови, проведення корекційних занять з учнями працює  логопед. 

На умовах неповного робочого дня працювали 3 (3, 5, 6, 9, 12,14) (Тетянчук Н.С., Габович Е.Ф., Донець Н.О.) учителів та 1 вихователь ГПД 

(Войцехівська Т.А.). Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100%. 

Вакансії в цьому навчальному році не було. 

 

Середнє навантаження становило в цьому році 22,8 год.  

 

Призначені на посади 5 чол.:  

Войцехівська Т.А. – вихователь ГПД 

Кучерук В.С. – вихователь ГПД, 

Жилінська Т.В. – учитель початкових класів, 

Масловська Д.В. – керівник гуртка, 

Рублевська Л.В. – учителька початкових класів. 

 

 

 

 

Звільнені: 

Григор’єв Р.В. – учитель історії (сумісник), 

Григор’єва Т.Л. – учитель німецької мови та зарубіжної літератури 

 

 

Молодих спеціалістів – 10 –  

Пічура Олег Віталійович 

Пікуль Наталія Михайлівна 

Небучин Віктор Вікторович  

Шатковська Маргарита Леонідівна 

Громова Ольга Вікторівна 

Бродецька Катерина Сергіївна, 

Уханська Наталія Петрівна 

Войцехівська Т.А.  

Кучерук В.С., 

Масловська Д.В.   

 



 

Заочно навчаються 

- Пікуль Н.М. 

- Мельник Ю.О. 

- Бродецька Катерина Сергіївна, 

- Уханська Наталія Петрівна  

 

Закінчили ВНЗ у цьому навчальному році: 

- Цицюрська М.А.  

 

 

Соколова Марина Андріївна, Вітковська І.І., Луцькова М.А.  знаходяться у відпустках по догляду за дитиною. 

 

Освітній рівень педагогічних працівників: 

Спеціалістів вищої категорії –43  

Спеціалістів І категорії – 10  

Спеціалістів ІІ категорії – 11 

Спеціалістів – 16  

 

Учителів із повною вищою освітою – 84 із 88, що становить 95,5% від загальної кількості Документація з кадрових питань ведеться згідно з 

вимогами та функціональними обов’язками. 

Педагогічні працівники із  педагогічними званнями та нагородами 

Старших вчителів – 28 

учителів-методистів – 5  

нагороджені почесним знаком «Відмінник освіти України» - 12 вчителів. 

 

  

На початок навчального року у школі навчалося 805 учнів 

Укомплектовано 31 клас з середньою наповнюваністю25,97 (26,5; 26,8; 26,4; 23,3; 22 ) учні. 

Охоплено навчанням 100 % учнів. 

Школа надає можливість рівного доступу до освіти дітям  з особливими  потребами. 

У 2014-2015 н.р. у школі створено інклюзивний клас, у якому на даний час навчається 20 учнів. У цьому навчальному році працювало 7 

інклюзивних класів.  

12 учнів навчається за індивідуальною формою, з них 6 учнів – за програмою спеціальної школи (1-Б, 3-В, 5-Б, 9-Б(3учні) класи) та 6 учнів (2-В 

(2 учні)5-Б, 5-В, 6-В, 9-В класи) - за програмою загальноосвітньої школи. 

У школі функціонують 9 груп продовженого дня,  в яких перебувають 263 вихованці. 

 

За навчальний ріку школу прибуло 8 учнів, вибуло 18 учнів. Прибули 6 з інших  регіонів, 3 – із шкіл ОТГ.  



 

5 – перейшли з класу в клас. 

 

Вибули 8 – в інші регіони, 2- ЗОШ1, 5- ЗОШ3, 2- ЗОШ 4. На кінець навчального року в школі нараховувалося 795 учнів (782,767, 738, 639, 

597 ).  

 

 
9 клас закінчив 75 учнів, з них 16 отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою, зокрема 

Балан Ярослав 

Большакова Яна 

Плюшко Володимир 

Солтус Алісія  

Тарнопольська Катерина  

Суконник Марія 

Онуфрійчук Дмитро 

Іванишен Максим 

Стаднік Мілена 

Мельник Маргарита 

Ткачук Юлія  

Схабовська Олександра 



Кирик Ірина 

Леонова Ірина 

Подуфалова Єлизапвета 

Крупська Богдана 

 

11 клас  завершило 15 учнів, з них 2 випускники отримали Золоту медаль 

Баланюк Анастасія 

Маремуха Вадим 

та Сухарев Нікіта  -  Срібну медаль. 

 

 
В організації освітнього процесу пріоритетними напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання. 

Об’єктивніше оцінюються знання учнів 

Якщо говорити про підсумки успішності, то із 795 ( 559 учнів атестовано) учнів 119 закінчили навчальний рік на високому рівні або 21,3% (21,4%, 

17,3%, 23,3%). 19 (10, 39) учнів 5-9 класів або 3,4% (1,5%) мають результати з початковим рівнем.  

Тому і надалі слід приділити увагу об’єктивності виставлення оцінок учням. 

  А реальний результат покаже ЗНО.  

 

 

Попередній рік ЗНО – 24 (5, 10)  місце 

 

Вся робота педагогічного колективу спрямована на виявлення внутрішнього потенціалу, таланту дитини з метою його реалізації на практиці. Так, 

учні школи прийняли участь в реалізації програми «Обдарована дитина», розробленої з метою створення системи пошуку й педагогічної підтримки 



талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості в сучасному суспільстві. З 

цією метою здійснено облік талановитих дітей, виконана презентація  їх талановитості. 

 

 

Щорічно велика кількість учнів ліцею беруть участь і займають призові місця у Всеукраїнських конкурсах «Соняшник», «Грінвіч», «Пазл»  

тощо. ( хоч робота по залученню учнів до даних конкурсів послабилася ).  

 

 

 

 

«FLEX» Баланюк Анастасія – навчалася в США. 

 

 

    Система виховання в ліцеї базується на ініціативі, вільному виборі напрямів і видів діяльності, створенні сприятливих умов 

для прояву та розвитку талантів і здібностей дітей, для їх самовизначення та повноцінного життя. Виконання завдань виховної 

системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних 

керівників.    

    Реалізація завдань виховної роботи у 2020-2021 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці педагогічного та 

учнівського колективів, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями. 

          Виховні заходи, що проводились протягом навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям 

учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.  

На високому рівні проводилися загальношкільні  виховні заходи:  
- святковий квест для першокласників «Мелодія першого дзвоника»;  

- онлайн-флешмоб «Креативне осіннє селфі» для учнів 5-11 класів; 

- квест «Веселі пригоди учителів»(11 клас, класний керівник Н.А. Рябуха); 

- відеопроєкт «Лицарі українських степів»; 

- відеопроєкт «Шукаючи Європу, ми знайшли Україну!» до Дня Гідності і Свободи; 

- фотоконкурс «Зимова красуня», конкурс витинанок «Зимова казка на вікні»; 

- акція «Ангели пам’яті»; 

- відеопривітання до свята 8 Березня;  

- онлайн-конкурс «Ліцей має талант» для учнів 1-11 класів. 

     Ліцеїсти беруть активну участь як в загальношкільних, так і в міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходах 

і конкурсах.  Зокрема участь у   таких заходах:  



- міжнародна соціально-екологічна акція «Всесвітній день прибирання – World Cleanup Day»; 

- Міжнародний урок доброти (проведено 12 уроків); 

- Всеукраїнський Олімпійський тиждень; 

- Всеукраїнській освітній кампанії «Голуб миру»;  

- Всеукраїнський конкурс фото- та відеоробіт в рамках національного проекту «Безпечна країна» 2020; 

- Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді  «Моя Батьківщина-Україна»; 

- обласний фестиваль вчительської та учнівської творчості «Проліски надії – 2021»; 

- Всеукраїнський фоточелендж «І світлий смуток в серці збережем» до Дня пам’яті та примирення; 

- конкурс «Український борщ – національний бренд кулінарної культури»; 

- відеоконцерт до Дня вчителя; 

- відеоконцерт до Дня захисника України; 

- участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» (Барський ліцей №2 зайняв І місце); 

- проєкт «Ми відповідальні» (учні 10-х класів та рада старшокласників долучилися до прибирання міського парку); 

- онлайн-конкурс дитячого малюнка «Королівство дитячих мрій» (Могилівська Софія (2-А клас) – І місце, Вовчук Дар’я (6-А 

клас) – І місце, Карвацький Владислав(10-А клас) – ІІ місце). 

 

    В рамках творчого проекту «Назустріч мрії» у місті Київ відбувся Всеукраїнський  фестиваль-конкурс  мистецтв  «Сяйво 

первоцвітів», у якому Сірож Любов (учениця 4 гімназійного класу) отримала диплом ІІ ступеня у номінації «Вокал». 

    Учениця 6-Б класу Чаньківська  Мартіна стала лауреатом ІІ премії Міжнародного конкурсу мистецтв «Любов без меж» та 

виборола у цьому ж конкурсі ІІ місце у номінації «Глядацькі симпатії» . А за участь в обласному конкурсі-флешбуці 

«Українська Кассандро, твоє слово лунає!» з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки нагороджена Подякою. 

    Хом’як Марія (учениця 4-А класу) стала лауреатом І ступеню Всеукраїнського дистанційного  конкурсу «Битва жанрів» у 

номінації «Вокальний жанр». 

    В обласному конкурсі творчих робіт у форматі есе, присвяченому 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Пам’ятаємо, 

бережемо, віримо!»  учениця 8-В класу Вієцька Анастсія зайняла І місце. 

    В обласному конкурсі солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2021», який цьогоріч проходив дистанційно, Сірож Любов 

(учениця 4 (гімназійного) класу) зайняла ІІІ місце в номінації «солісти-вокалісти», а Суконник Марія посіла ІІ місце в номінації 

«читці».  

    У рамках обласного Тижня здорового способу життя «Молодь за здоровий спосіб життя» проводився конкурс-виставка 

лепбуків «Аспекти здоров’я».   В обласному етапі учениця 2-А класу Могилівська Софія зайняла І місце, а учень 2-А класу 

Полозюк Ігор – ІІ. 



     Слід зазначити, що проведена виховна робота в навчальному закладі в 2020-2021 навчальному році сприяла вихованню 

якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самого 

себе та знаходиться на належному рівні. 
 

 

 

Договір між ліцеєм та педагогічним університетом 

- Міжнародний семінар з питань інклюзивного навчання, 

- Учителі ліцею брали участь у проведенні семінарських занять та лекцій в університеті.  

  

       Раціональне та збалансоване харчування – одна з найважливіших складових частин, що сприяє збереженню здоров’я дітей. Харчування 

організовано для учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів із сімей пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з 

малозабезпечених сімей, діти учасників АТО та учасників бойових дій).  Харчуванням охоплено біля 400 учнів 

Середня вартість харчування становить – 12 грн.  

Медичне обслуговування дітей в  закладі здійснює медична сестра.  

Підвезення дітей на навчання із сіл Глинянка, Широке, Антонівка здійснюється  шкільним автобусом. В цьому році підвозилось 44 учні. 

Автобус робив 2 рейси.  Є перспектива щодо збільшення учнів, які під’їжджають. 

Протягом року в школі працювали багато гуртків з метою підвищення рівня знань учнів та покращання виховної роботи в позаурочний час. 

Робота гуртків здійснювалась за програмою та планом роботи, проводилися вчасно. Також учні школи є членами гуртків, спортивних секцій у місті 

Вони успішно виступають на змаганнях, конкурсах, приймають участь у спортивних змаганнях, здобуваючи призові місця. Учні виступають на 

концертах, приймають участь у виставках тощо. 

Хотілося б відзначити керівників гуртків: 

- Єрьоміна І.В. 

- Гальчук А.А. 

- Кушнір Т.П. 

- Осінський С.Й. 

- Громова О.В, 

- Рахманова В.П. 

- Шатковська М.Л. 

 

Члени шкільних гуртків та секцій брали участь у тематичних конкурсах малюнків,  огляді художньої самодіяльності.   

 

Протягом навчального року частково покращилось матеріальне забезпечення, зокрема: 

 



• Отримано безкоштовні набори LEGO та конструктори Lego для першокласників, нові комплекти парт, принтери, телевізори та 

дидактичні матеріали. 

• Придбано обладнання для харчоблоку на 500 тис. грн. 

• Реконструйовано 2 внутрішні вбиральні в корпусі № 2 (біля 200 тис. грн.), 

• Оснащено ресурсну кімнату, придбано матеріали для інклюзивних класів ( бюджет ) 

• Встановлено 1 євровікно (батьківський комітет, класний керівник Гриньова А.В.) 

• Встановлено євровікна в медкабінеті, фізкабінеті, к. № 213, 204 (2 шт. ). 

 

Покращенню навчально-виховного процесу сприяє рейтинг класів та учнів. Першими серед класів в рейтингу є:  

 

Місце     Клас        Середній 
бал  

Класний керівник   

І 5-В 9,4 Козлова С.М.  

ІІ 6-Б  9,0 (9,8)  Сав’юк О.В. І 

ІІІ  9-В  8,8  Семцова О.О.  

ІІІ  5-Б  8,8  Вієцька О.А.  

ІV  7-Б  8,7 Політанська А.В.  

V  6-В  8,3 Казьмірова І.Ю.  

VІ 7-В  8,2 Ніколова О.Б.  

VІ  8-В  8,2 Кушнір Т.П.  

VІІ  8-Б  8,1  Кушнір І.А.  

VІІІ  9-Б  7,6  Дерешовська М.В. +(7,6) 

 

Місце     Клас        Середній 
бал  

Класний керівник   

І  1-Б 
гімн.   

10,5  Вергелес Т.В. 11 (10,4) 

ІІ  1-А 10,4 Балинська В.С.  



гімн.   

ІІІ  11  10,0  Рябуха Н.А.  

ІV 5 гімн.  9,8 Мазур О.М.  

ІV 10-А 9,8 Чурай Н.В.  

V 2 гімн. 9,6 Гальчук Т.В.  

VІ 10-Б 9,0  Білоус О.В.  

VІІ 4 гімн. 8,9 Федик Н.Г.    

VІІІ 3 гімн. 8,8 Монарчук Е.А.  

 

Серед учнів кращими є: 

Місце  Клас  Прізвище  Бал  

1  11-А  Баланюк Анастасія  12    

2 1-А гімн. Жилінська С. 11,7   

3 5 гімн.  Плюшко Володимир 11,5 11,6 

3 3 гімн.  Семчук Богдан 11,5 11,8;   11,6 

3 5-В Овчарук С. 11,5  

4 5 гімн. Балан Ярослав 11,4 - 

4  5 гімн. Іванишен Максим 11,4 11,5 

4 1-Б 

гімназ. 

Рябуха Ярослав 11,4  



4 1-А 

гімназ. 

Бундуки Є. 11,4  

5 11  Маремуха Вадим 11,3 -  

5 11-А Школьнік Софія 11,3 -  

5  7-Б Гайдук Анна 11,3 - 

5 3 гімн. Стрєлков Данііл 11,3  

5 1-Б 

гімназ. 

Денисов Н. 11,3  

5 1-Б 

гімназ. 

Печак Т. 11,3  

 
Перед колективом стоять основні конкретні завдання на наступний навчальний рік: 

 забезпечення стабільності учнівського колективу та педагогічного колективу;  

 Робота над забезпеченням реалізації та виконання заходів НУШ; 

 забезпечення набору в 1-ші класи на рівні 85 учнів; 

 покращення результативності участі учнів в ІІ та ІІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіад:  

 призові місця в ІІ турі з усіх предметів 

 призові місця в ІІІ турі з української мови та літератури, іноземних мов та мов нац. меншин 

 укріплення матеріальної бази:  

 втілення в життя проекту «Покращення умов навчально-виховного процесу та капітальний ремонт з проведенням термомодернізації 

будівлі Барського ліцею № 2 Барської міської ради Вінницької області» 

 підняття питання перед міською радою про капітальний ремонт корпусів початкових класів ( реконструкцію каналізації, системи 

електропостачання та санація ), реконструкцію приміщення під кухню; 

  забезпечення меблями та мультимедійними засобами навчання забезпечення 

 облаштування туалетів в корпусі початкових класів; 

 Ремонт центрального входу в школу; 

 Облагородження території та огородження основного корпусу ліцею; 

 Облаштування балкону біля учительської. 

 Активізація дослідницької роботи та участі в МАН. 


