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ПОЛОЖЕННЯ  

про відзначення учнів званням «Гордість Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» 

І. Загальні положення 

1.1. Відзначення учнів званням «Гордість Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» 

проводиться відповідно до рішення педагогічного колективу та учнівського 

самоврядування. 

1.2. Метою Положення є: 

 пошук шляхів найбільш повного використання можливостей ліцею для 

розкриття здібностей учнів та реалізації творчого потенціалу; 

 стимулювання творчого самовдосконалення учнів; 

 підвищення інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, прищеплення 

навичок дослідницької роботи; 

 пропаганда та утвердження пріоритету знань як одного з головних 

засобів саморозвитку та самовираження особистості, її самоствердження; 

 стимулювання пізнавальної активності та творчої активності учнів в 

урочний та позаурочний час. 

1.3. Основним завданням є: 

 підвищення престижу знань, інтелектуального, творчого і спортивного 

потенціалу учнів; 

 розвиток учнівського самоврядування; 

 активізація пізнавальних інтересів учнів; 

 формування свідомого ставлення учнів до результату навчальної 

діяльності; 

 виховання освіченого, свідомого громадянина, який визнає 

демократичні, культурно-етичні цінності. 

1.4. Претендентами на відзначення можуть бути учні 6-11-х класів за поданням 

керівництва ліцею, класного керівника, вчителів-предметників, творчих колективів, 

гуртків, що працюють на базі ліцею, колектив класу. 

ІІ. Особливості проведення та визначення переможців 

2.1. Для вибору переможців в номінаціях створюється наказом директора ліцею 

організаційний комітет у складі представників керівництва ліцею, класних 

керівників, вчителів-предметників, творчих колективів, гуртків, що працюють на 

базі ліцею, учнівського самоврядування. 

2.2. Відзначення учнів здійснюється в таких номінаціях: 

 відмінник навчання, переможець районних, обласних, Всеукраїнських 

предметних олімпіад, переможець МАН району та області; 

 активний громадський діяч з високим і достатнім рівнем навчальних 

досягнень; 

 переможець обласних, Всеукраїнських та Міжнародних творчих 

конкурсів, спортивних змагань. 



2.3. З метою здійснення прозорого об’єктивного оцінювання його проводять за 

такими визначеними критеріями діяльності учнів: 

 академічний компонент; 

 творчо-соціальний компонент; 

 морально-етичний компонент. 

2.4. Критерії всіх видів діяльності учнів визначають не менше, ніж за рік його 

навчання у ліцеї. 

2.5. Проведення відбору складається з таких етапів: 

 оголошення про початок відбору; 

 подання голові оргкомітету пропозицій щодо претендентів на 

відзначення від керівництва ліцею, класних керівників, вчителів-

предметників, керівників творчих колективів, гуртків, що працюють на 

базі ліцею, колективів класу; 

 заслуховування на засіданні оргкомітету характеристики претендентів; 

 вибір переможців шляхом прямого відкритого голосування;  

 затвердження претендентів на відзначення в номінаціях рішенням зборів 

лідерів учнівського самоврядування, педагогічною радою ліцею.  

2.6. Фото відзначених учнів з відповідним підписом вивішується на 

центральному стенді «Гордість Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ». 


