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Посадові обов’язки заступника директора з виховної роботи 

О.М.Лужної 

 

1. Організовує поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи 

з учнями та її проведення; створює систему виховної роботи ліцею. 

2. Відповідає за організацію та проведення загальношкільних виховних заходів, 

забезпечує участь учнів ліцею у загальноміських виховних заходах. 

3. Забезпечує дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час 

проведення всіх виховних заходів. 

4. Організовує, координує і контролює роботу педагогів-організаторів і соціальних 

педагогів. 

5. Координує діяльність практичних психологів з питань правовиховної роботи. 

6. Координує діяльність методичного об’єднання класних керівників. 

7. Складає розклади виховних годин, гурткових занять, контролює їх планування, 

проведення, виконання відповідних записів у класних журналах і журналах 

гурткової роботи. 

8. Контролює проведення класними керівниками інструктажів для учнів із правил 

безпечної поведінки під час канікул. 

9. Організовує чергування учнів та вчителів по ліцею. 

10. Відповідає за стан викладання образотворчого та музичного мистецтва, трудового 

навчання, художньої культури, основ здоров’я, фізичної культури та Захисту 

Вітчизни. Контролює з даних предметів: 

 планування навчально-виховного процесу; 

 виконання навчальних планів і програм учителями; 

 навчально-виховну діяльність педагогів; 

 рівень навчальних досягнень учнів, якість їх знань, умінь і навичок; 

 оцінювання рівня навчальних досягнень школярів учителями; 

 ведення необхідної документації вчителями (календарні плани, плани-

конспекти навчальних занять, класні журнали, журнали гурткової роботи); 

 роботу методичних об’єднань вчителів предметів естетичного циклу . 

11. Входить до складу атестаційної комісії І рівня. Бере участь у підготовці та 

проведенні атестації педагогічних працівників, готує матеріали до атестації 

вчителів музичного та образотворчого мистецтва, трудового навчання, художньої 

культури, основ здоров’я, фізичної культури. 

12. Організовує засідання ради профілактики правопорушень. 

13. Контролює ведення обліку учнів ліцею. 

14. Контролює роботу шкільної бібліотеки, медичних працівників. 

15. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації. 

16. Готує проекти наказів, довідки та іншу документацію відповідно до посадових 

обов’язків. 

17. Відповідає за підготовку та проведення засідань педагогічної ради, на яких 

розглядаються питання, що стосуються її посадових обов’язків. 

18. Звітує про свою роботу на засіданнях педагогічної ради та нарадах при директору. 

 

 
“З посадовими обов’язками ознайомлена” 

Заступник директора ліцею з виховної роботи  (підпис) О.М.Лужна 

 


