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1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямками діяльності ліцею у відповідності 

з її статутом і законодавством України, організовує виконання постанов уряду про 

школу, наказів, розпоряджень і вказівок Міністерства освіти і науки та його органів 

на місцях. 

 

2. Забезпечує державну реєстрацію та державну атестацію ліцею. 

 

3. Спільно з радою ліцею визначає стратегію, мету і завдання розвитку закладу, 

забезпечує організацію управління, функціонування системи навчально-виховної 

роботи, реалізацію навчальних планів, освітніх програм, дотримання статуту 

школи і правил внутрішнього розпорядку. 

 

4. Визначає структуру управління школою, штатний розпис, здійснює підбір і 

розстановку кадрів, визначає посадові обов’язки працівників, забезпечує їм умови 

для роботи, створює умови для підвищення їхньої професійної майстерності. 

 

5. Координує і контролює роботу адміністрації (своїх заступників з навчально-

виховної, виховної та господарської роботи), педагогічних та інших працівників 

ліцею. 

 

6. Затверджує річний план роботи ліцею, педагогічне навантаження працівників, 

тарифікаційні списки, графіки відпусток, розклади навчальних занять (уроків, 

факультативних, індивідуальних, гурткових занять), виховних годин, календарні 

плани роботи вчителів, вихователів ГПД, керівників гуртків, класних керівників. 

 

7. Складає і підписує загальні документи, що регулюють роботу ліцею, накази, 

статистичні звіти і фінансові документи, трудові книжки працівників ліцею. 

 

8. Керує діяльністю педагогічної ради ліцею, підписує протоколи її засідань, 

контролює виконання рішень. 

 

9. Керує роботою шкільної атестаційної комісії. Бере участь у підготовці та 

проведенні атестації педагогічних працівників, готує матеріали до атестації 

вчителів хімії, Захисту Вітчизни. 

 

10. Призначає осіб, відповідальних за дотримання вимог з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, проводить вступний 

інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці з 

працівниками школи. 

 

11. Відповідає за створення і правильне використання навчально-матеріальної бази, 

організовує у встановленому порядку роботу комісії щодо визначення готовності 

ліцею до нового навчального року і підписує відповідні акти. 

 

12. Керує методичним об’єднанням класних керівників. 



 

13. Керує радою профілактики правопорушень. 

 

14. Координує і контролює роботу практичних психологів. 

 

15. Контролює своєчасність та правильність ведення шкільної документації: 

- книги протоколів засідань педагогічної ради; 

- книги наказів із навчально-виховної роботи; 

- книги наказів із кадрових питань; 

- книги наказів про надання відпусток; 

- книги руху учнів; 

- книг вхідної та вихідної документації; 

- книги протоколів наради при директору. 

 

16. Веде облік бланків атестатів, свідоцтв, похвальних листів, грамот та інших 

документів. 

 

17. Забезпечує створення необхідних умов для роботи організацій громадського 

харчування і представників медичних закладів, контролює їх діяльність з метою 

охорони здоров’я учнів та працівників школи. 

 

18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для 

нормальної роботи громадського самоврядування, профспілкової організації, 

забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого 

самоврядування, базовими підприємствами та організаціями, громадськістю, 

батьками. 

 

19. Визначає спільно з радою ліцею порядок і розміри преміювання працівників. 

 

20. Вирішує адміністративні, навчально-методичні, фінансові, господарські та інші 

питання, що виникають в процесі діяльності ліцею. 

 

21. Звітує про свою роботу на засіданнях педагогічної ради, загальношкільних 

конференціях, перед управлінням освіти Калуської міської ради, місцевими 

органами влади, громадськістю. 

 
 


