
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Директор ліцею 

                                                                                                 (підпис) Т.М.Федорів 

Наказ №182/03-01від 27.08.18.   

Посадові обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи 
 

Н.Є. Журлової 
 

1. Виконує обов’язки директора під час його тимчасової відсутності. 

2. Відповідає за організацію та проведення освітнього процесу в 8-11 класах, 

організовує поглиблене вивчення предметів у гімназії та профільне навчання учнів 

ліцею. 

3. Відповідає за стан викладання української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, іноземних мов, історії та суспільствознавчих дисциплін. 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 обліку 

факультативних та індивідуальних занять, матеріали для проведення 

державної підсумкової атестації); 

- роботу методичних об’єднань вчителів української мови і літератури, 

іноземних мов, історії та суспільствознавчих дисциплін. 

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

проведенні атестації педагогічних працівників, готує матеріали до атестації 

вчителів української мови і літератури, світової літератури, іноземних мов, етики, 

історії та суспільствознавчих дисциплін. 

5. Контролює ведення класних журналів 8-11 класів. 

6. Контролює ведення особових справ учнів 8-11 класів. 

7. Контролює подальше навчання та працевлаштування випускників 9 і 11 класів. 

8. Складає розклади уроків, факультативних, групових занять з учнями гімназії та 

ліцею, навчальної практики. 

9. Відповідає за організацію та проведення державної підсумкової атестації, 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

10. Організовує індивідуальне навчання учнів гімназії та ліцею. 

11. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів 8 -11 класів. 

12. Забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх учителів гімназії 

та ліцею, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків. 

13. Веде тарифікацію, табель обліку робочого часу вчителів гімназії та ліцею, 

педагогів-організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів, 

бібліотекарів, лаборантів, медичних сестер. 

14. Відповідає за дотримання єдиного мовного та орфографічного режиму ліцею. 

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 з навчально-виховної роботи  (підпис)  Н.Є.Журлова 


