
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Директор ліцею 

                                                                                                 (підпис) Т.М.Федорів 

Наказ №182/03-01від 27.08.18.   

Посадові обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи 

Л.Я. Тхір 

1. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного 

колективу, узагальнює річний план роботи ліцею. 

2. Відповідає за планову та фактичну мережу учнів, укладає робочий навчальний 

план ліцею. 

3. Відповідає за стан викладання дисциплін природничо-математичного циклу. 

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, матеріали для проведення 

державної підсумкової атестації); 

 роботу методичних об’єднань вчителів математики та інформатики, 

природничих дисциплін; 

 дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час 

проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, 

інформатики, майстернях. 

4. Відповідає за організацію системи методичної роботи з педагогічними 

працівниками ліцею: 

 розробляє структуру та добирає форми методичної роботи; 

 керує роботою методичної ради; 

 організовує роботу з молодими спеціалістами; 

 забезпечує створення умов для вивчення, узагальнення і популяризації 

систем роботи досвідчених творчих учителів; 

 планує та організовує проходження педагогічними працівниками ліцею 

курсової підготовки при обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти; 

 планує та організовує атестацію педагогічних працівників ліцею: розробляє 

відповідну документацію, виконує обов’язки секретаря атестаційної комісії 

І рівня, готує матеріали до атестації вчителів дисциплін природничо-

математичного циклу; 

 готує матеріали щодо нагородження педагогічних працівників; 

 надає методичну допомогу педагогічним працівникам в оволодінні та 

впровадженні в практику інноваційних освітніх технологій та педагогічних 

методик; 

 керує діяльністю методичного кабінету ліцею. 

5. Контролює ведення класних журналів, особових справ учнів 5-7. 

6. Відповідає за організацію роботи з обдарованими дітьми. Організовує проведення І 

(шкільного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад із базових дисциплін, 

забезпечує участь учнівських команд у ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських 

предметних олімпіад із базових дисциплін. 

7. Відповідає за організацію системи роботи з охорони праці.  

8. Відповідає за організацію роботи з веб-сайтом ліцею.  



9. Контролює дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під 

час проведення всіх навчальних занять. 

10. Контролює діяльність завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, 

спортивними залами. 

11. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації. 

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

обов’язків. 

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

розглядаються питання, що стосуються її посадових обов’язків. 

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

 

З посадовими обов’язками ознайомлена 

Заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи  (підпис) Л.Я.Тхір 

 


