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ІНФОРМАЦІЯ  

про Комунальний заклад «Миколаївський ліцей»  

Лозівської міської ради Харківської області 

на 05.09.2019 

Рік заснування  1993_  
Директор школи Дмитрієва Світлана Юріївна _, освіта вища, за фахом вчитель_ географії__, має __вищу_ кваліфікаційну категорію. Заклад 

очолює з _2016_ року. 
Контингент учнів У закладі_ навчається _93_ учні, з них учнів  

1-4 класів –_37__ чол., 

 5-9 класів –_46 учнів,  

10-11 класів –_10 учнів.   

Випускників 9 класів -  __10__ учнів. 

Випускників 11 класів - __5___ учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю __-___ учнів, срібною 

___-___ учнів. 

 Приймають  участь у ЗНО _5 учнів 11 класу. 
Мова навчання Українська/російська/ двома мовами.       Українська 
Профільне навчання Навчально-виховний процес здійснюється за  профілями:  

11 клас - профільне викладання предмету українська мова та література - 5_ учні,   

 10 клас - профільне викладання предмету біологія _ 5 учні. 
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує _23_ педагога, з них __ 19_ чол. мають вищу освіту, _2_чол.  –базоова вища освіта, 2_чол 

– середню спеціальну.  

Вищу кваліфікаційну категорію мають _5  чол.,  

І кваліфікаційну категорію – 9_ чол., 

ІІ кваліфікаційну категорію – 4_ чол.,  

категорію „спеціаліст” – _5 чол. 
Забезпечення 

харчуванням 
Гарячим безкоштовним харчуванням на _61_% (57учнів) забезпечено учнів початкових класів -37 чол, та дітей пільгових 

категорій (11 учнів – малозабезпечених, 4_дитини-сироти, 2 дитина ПБП). За рахунок батьківської плати харчується   32_ 

учні 
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення результативності роботи всіх учасників навчально-виховного 

процесу   в умовах впровадження нового Державного стандарту в контексті положень «Нової української школи».. 

У конкурсі «Учитель року» брали участь учителі: у _2013_ році – Дмитрієва С.Ю., 2014 році – Волошко Н.В.,   2017 році 

Боюка А.Я. 

«Класний керівник року»  у 2015 році – Шевчук М.О., «Вихователь року» у 2017 році – Шталь К.О. 
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Педагогічний колектив взяв участь у п’ятдесятій обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного 

досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою «Нова українська школа: Формування соціальної та громадянської 

компетентності учнів» у номінації «Громадянсько-орієнтовані практики закладів освіти»  та нагороджений Дипломом І 

ступеня.  

Досвід роботи з теми «Шлях педагогічної спільноти закладу до сформованості  громадянської відповідальності 

здобувачів освіти  в умовах розбудови Нової Української школи» представлений та схвалений на методичній раді 

Харківської академії неперервної освіти 22 червня 2018 року 

Педагогічний колектив  отримав Подяку Лозівської районної державної адміністрації за плідну співпраці в розбудові 

партнерських відносин між закладом освіти, батьками, громадськістю та активне залучення у 2018 році фінансових ресурсів 

для стабільного та інноваційного зростання матеріально-технічної бази дошкільного відділення закладу 

У жовтні 2018 році педагогічний колектив  представив свою роботу у Х виставці «Інноватика в сучасній освіті»  у 

номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» та був 

нагороджений дипломом та  срібною медаллю 

   
Гурткова робота 

В закладі працюють гуртки « Логіка», «Вмілі рученята» для учнів 1-4 класів, «Ми майстри», «Цікава орфографія», «Цікава 

математика» для учнів 5-9 класів (гуртки проводяться  на громадських засадах) та секція «Олімпійський резерв» для учнів 

5-11 класів.   
Підвіз учнів та 

вчителів 
До школи потребують підвозу 23_ учні, 10 вихованців дошкільного підрозділу та 12 педагогів з Лозової, з сіл Нова Іванівка, 

Олексіївка, Копані. Підвіз здійснюється шкільним автобусом. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 
До послуг учнів16 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (6 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний 

майданчики, 2 майстерні, їдальня.  

Бібліотечний фонд налічує – 4567 примірників художньої та навчальної літератури. 
Досягнення вихованців Щорічно учні закладу приймають участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця. 

У 2016/2017 н.р.  

 учениця 9 ласу Забуга Сніжана виборола  2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

2018/2019 н.р. 

Учениця 7 класу  виборола  3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, 

Учень 7 класу Лейко  Олександр 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української вави та літератури. 

2017/2018 н.р. 

Учень 9 класу Колодяжний Максим  взяв участь  у конкурсі-захисті робіт учнів-членів Малої академії наук України з 

роботою «Голодомор 1932-1933 років в Україні і на Харківщині» (ІІІ місце), 

2018/2019 н.р. 

Учень 10 класу Колодяжний Максим   посів ІІІ місце в обласному етапі   конкурсі-захисті робіт учнів-членів Малої академії 

наук України з роботою «Голодомор 1932-1933 років в Україні і на Харківщині»словами і серцем українця Ткача Якова 

Івановича» 

           У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської тат студентської молоді ім.. Т.Г.Шевченка 

2016/2017 н.р. - Учениця 10 класу Стрельченко Яна -  виборола 2 місце у районному етапі 



2018/2019 н.р.  Учениця 6 класу Стрельченко Таісія – посіла 3 місце у районному етапі 

Учні закладу стали переможцями заочного туру геологічні олімпіади: 

У 2018 році Щукіна Інна – учениця 6 класу, ученицю було запрошено до м. Харкова для нагородження. Керівник 

Дмитрієва С.Ю. 

Учні 5-10 класу взяли активну участь у районному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає 

здоров'я" та зайняли ІІ місце (також отримали грамоти та подяки за різні номінації даного фестивалю-конкурсу. 

2017 –ІІІ місце учениця 6 класу Щукіна Інна здобула  І місце у обласній акції «Молодь за здоровий спосіб життя» 

(номінація «Малюнок», «Середня вікова категорія» керівник Коваленко Ю.В.).  

2018 –ІІІ місце - учениця 7 класу Щукіна Інна здобула  І місце у обласній акції «Молодь за здоровий спосіб життя» 

(номінація «Малюнок», «Середня вікова категорія» керівник Коваленко Ю.В.). 

  
 

  

 

 

Директор                                     С.Ю. Дмитрієва  


