
ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію та проведення ліцейного огляду–конкурсу  

«КРАЩА ГРУПА РОКУ» 
І. Загальні положення 

1.1. Огляд-конкурс «Краща група року» проводиться   адміністрацією 

ЛПЛЗТ. 

1.2. Огляд-конкурс проводиться з вересня по червень кожного навчального 

року і завершується підведенням підсумків та визначенням переможців. 

ІІ. Мета і завдання огляду-конкурсу 

2.1. Огляд-конкурс проводиться з метою: 

- удосконалення системи роботи щодо виховання свідомого громадянина, 

творчої особистості, набуття молоддю соціального досвіду, культури 

взаємовідносин; 

- виявлення кращого досвіду життєдіяльності та творчих досягнень в 

навчальних групах; 

- створення комфортних умов для кожного учня, допомоги в розкритті їх 

творчої індивідуальності; 

- підвищення рівня організації освітнього процесу та активізації виховної 

роботи в ЛПЛЗТ; 

- подальшого зміцнення навчальної дисципліни, підвищення якості 

освітнього процесу, активізації роботи органів учнівського самоврядування; 

- аналізу змісту виховної роботи та її корекції в навчальних групах; 

- моніторингу стану та результативності виховної роботи. 

ІІІ. Учасники конкурсу 

3.1. У конкурсі беруть участь всі колективи (всіх) учнівських груп. 

IV. Оргкомітет і журі конкурсу 

4.1. Оргкомітет  і журі є робочими органами конкурсу. 

4.2. Склад оргкомітету  і журі огляду-конкурсу створюється на підставі 

наказу директора ліцею з числа адміністрації, педпрацівників, активу 

учнівського самоврядування. 

V. Критерії оцінювання огляду–конкурсу  

5.1. Якість знань учнів ( І семестр = 50 балів, ІІ семестр = 50 балів)  

- відмінна успішність учнів – плюс 2 бали за кожну оцінку; 

- низька успішність (менше 4 балів) – мінус 5 балів за кожну оцінку нижчу за 

4 бали (підсумки підводяться в кінці І, ІІ семестрів та за рік; відомість з 

оцінками затверджена заступником директора з навчально-виробничої 

роботи подається учнями) 

(Оціночний лист №1) 

5.2 Олімпіади, конкурси серед учнів. 

5.2.1 Участь в олімпіадах і конкурсах в ліцеї – 2 бали за участь одного учня;  

5.2.2. За призове місце  

у ліцеї:   

- І місце – 10 балів,  

- ІІ місце – 8 балів,  

- ІІІ місце – 6 балів,  

 



в області:  

за участь – 5 балів; 

 призові місця І, ІІ, ІІІ  – 10 балів; 

5.2.3 Участь у роботі МАН  - 5 балів за участь, 

 - призові місця І, ІІ, ІІІ  - 15 балів. 

5.2.4. Участь у різних обласних, всеукраїнських конкурсах та змаганнях – 

5 балів за участь,  

- призові місця І, ІІ, ІІІ – 15 балів. 

(Оціночний лист №2) 

5.3. Організація самоврядування у навчальній групі. 

5.3.1. Організація самоврядування у групі – 20  балів: 

- участь усіх членів учнівського колективу в управлінських функціях – (0-3) 

бали; 

- прийняття загальних цілей колективу – (0-3) бали; 

- вирішення організаційних задач – (0-2) бали; 

- різноманітність форм роботи – (0-2) бали; 

- проєктна діяльність – (0-3) бали;  

- підведення підсумків роботи – (0-2) бали; 

- зміст роботи постійно діючих комісій – (0-5) бали. 

(Оціночний лист №3) 

5.4.Стан правопорядку в навчальній групі. 

5.4.1. Правопорушення учнів: на обліку в ліцеї і поліції ─  мінус 10 балів за 

одне правопорушення; 

5.4.2.Порушення Статуту ліцею, Правил внутрішнього розпорядку та 

Положення про дотримання навчальної дисципліни здобувачами освіти 

ЛПЛЗТ – мінус 10  балів за кожне порушення; 

 5.4.3.За визначенням Штабу профілактики правопорушень –  мінус 3  бали; 

5.4.4. Порушення Правил проживання у гуртожитку – мінус 2 бали за 

кожного учня; 

5.4.5. Пропуски занять учнями без поважних причин ─ мінус 2 бали за 1 

день; відсутність пропусків у групі  без поважних причин – плюс 50 балів. 

(Оціночний лист №3) 

 5.5 Загальноліцейні та обласні позаурочні  заходи. 

 5.5.1. Участь учнів у позаурочних заходах – 5  балів за участь одного учня.  

 5.5.2. Перемога учнів у конкурсах і спортивних змаганнях (1, 2, 3 місця): 

- змагання в закладі освіти: І місце – 3 бали, ІІ місце – 2 бали, ІІІ місце – 1 

бал; 

- обласні змагання: І місце – 5 балів, І місце – 4 бали, ІІІ місце – 3 бали; 

- не явка учнів групи на змагання чи захід – мінус 15 балів; 

- не явка фізорга на інструкторські заняття – мінус 5 балів за кожне заняття; 

- участь у роботі гуртків художньої самодіяльності, технічної  творчості та 

спортивних секціях – плюс 1 бал за одного учня (щомісяця); 

- створення стінгазет відповідно до календаря знаменних і пам’ятних дат - 

плюс 2 бала (відсутня стінгазета – мінус 2 бала); 

- виїзд учнів на екскурсії по визначним місцям рідного краю - плюс 10 балів; 



- не виїзд учнів групи на екскурсії 2 рази на рік (І і ІІ півріччя) – мінус 10 

балів за кожну; 

- створення презентації учнями для ліцею - плюс 10 балів; 

- створення відеоряду - плюс 20 балів. 

- за додатково виконану роботу для ліцею – плюс 2 бали за кожного учня; 

- за неявку старости групи на підведення підсумків  - мінус 25 балів. 

(Оціночний лист №4) 

5.6. Прибирання закріпленої території за групами 

5.6.1. Оцінка якості роботи житлово-побутового сектору на закріпленій 

території  -   

(0-2) бали з позначкою + , -  

(Оціночний лист №5) 

 6. Ведення рапортів учнями 

6.1. За зауваження в рапорті на окремих учнів, пропуску підписів викладачів 

– мінус 1 бал за кожне прізвище та пропущений підпис викладача; 

6.2. За відсутність рапортів у групі – мінус 2 бали за кожен день. 

(Оціночний лист №6) 

7. Визначення переможця та заохочення. 

За результатами огляду-конкурсу «Краща група року» журі визначає 

двох переможців. Переможцями являються учні  груп на базі базової 

загальної середньої освіти та на базі повної загальної середньої освіти, які за 

результатами оцінювання набрали найбільшу кількість балів протягом 

навчального року. 

(Оціночний лист №7). 

 7.1. Підсумки огляду-конкурсу «Краща група року» підводяться між   усіма 

групами ліцею. 

 7.2. За кращий сумарний показник щодо критеріїв оцінювання, групам 

присвоюється звання «Краща група року», вони нагороджуються грамотами, 

перехідним вимпелом і заносяться до Книги пошани. 

7.3. Результати проведення рейтингу конкурсу висвітлюються у газеті 

«Інформаційний експрес» та на сайті ліцею, підсумковий протокол огляду-

конкурсу на інформаційному стенді «Огляд-конкурс «Група року»». 

 

 

 
 


