
ПОЛОЖЕННЯ 

про ліцейний конкурс “Учень року” 

      1.Загальні положення 

1.1. Ліцейни1  конкурс «Учень року» проводиться  з метою підвищення рівня 

навчання учнів, формування активної життєвої позиції та стимулювання 

школярів за результатами навчання та громадської діяльності. 

      Завданнями конкурсу є: 

-   пошук шляхів найбільш повного використання можливостей школи для 

розкриття здібностей учнів та реалізації творчого потенціалу  педагогічного 

колективу; 

-   стимулювання пізнавальної активності і творчої діяльності учнів на уроках та 

позакласний час; 

-   виявлення обдарованих дітей; 

-   виховання патріотизму, активної життєвої позиції учнів. 

1.2.  В конкурсі “Учень року” можуть брати участь учні 9 - 11 класів, які 

своїм  навчанням,  вчинками та  перемогами  впишуть  яскраву  сторінку  

в історію  ліцею. 

1.3.  Критерії всіх видів діяльності учнів визначають за рік навчання в школі. 

З метою   здійснення прозорого об’єктивного оцінювання, його проводять за 

встановленими критеріями рейтингової системи оцінювання діяльності 

учнів: 

            1.   Рейтинг успішності. 

           2.   Рейтинг інтелектуального потенціалу. 

 3.   Рейтинг творчого потенціалу. 

          4.   Рейтинг суспільного потенціалу. 

     1.4. Рейтингова система оцінювання діяльності учнів  для визначення 

кандидата на звання  відображає реальні досягнення учня, сприяє вихованню 

в учнів самодисципліни та самовдосконалення особистості. 

     1.5.  Компоненти рейтингової системи інтегрують в собі кращі духовні, 

інтелектуальні та  творчі якості особистості учня. 

 Рейтинг успішності– становить суму середньоарифметичних балів із 

загальноосвітніх предметів. Їх виставляють у рейтингову відомість № 1 

«Рейтинг успішності»,   яку формують заступник директора з НР та класний 

керівник. 

Рейтинг інтелектуального потенціалу - враховує життєву активність 

учня, його плідну роботу в науково-дослідницькій роботі, пошуковій, участь 

в учнівських олімпіадах та інтелектуальних конкурсах, змаганнях. Його 

оформляють заступники директора з НР та класний керівник та обчислюють 

на базі таких даних:  

1) особистий результат: І місце – 0,5; ІІ місце – 0,3; ІІІ місце – 0,2 

2) командний результат: І місце – 0,3;ІІ місце – 0,2; ІІІ місце – 0,1. 

 Рейтинг творчого потенціалу – враховує життєву активність учня, 

його плідну роботу в художньо – естетичній,  літературно-мистецькій 

діяльності, участь в спортивних змаганнях. Його оформляють заступники 

директора з НР та класний керівник  та обчислюють на базі таких даних: 



1) особистий результат: І місце – 0,5; ІІ місце – 0,3; ІІІ місце – 0,2 

2) командний результат: І місце – 0,3;ІІ місце – 0,2; ІІІ місце – 0,1. 

Рейтинг суспільного потенціалу – враховує життєву активність учня, 

його плідну роботу в громадській діяльності, представництво в учнівському 

самоврядуванні, дотриманні статутних вимог освітнього закладу, а саме: 

відсутність запізнень та порушень дисципліни,  якісне виконання обов’язків 

та доручень, зовнішній вигляд, загальна культура поведінки. Його 

оформляють заступники директора з НВР та класний керівник на основі 

опитування вчителів- предметників  та обчислюють на базі таких даних: 

коефіцієнт  учнівського самоврядування (представництво, організація та 

проведення заходів): обласний - 0,5; міський – 0,3; шкільний -  0,2; 

класний – 0,1; 

коефіцієнт дотримання статутних вимог: високий рівень (15-12 балів) – 0,5; 

середній рівень (11- 6 балів) – 0,3; початковий (5-1 балів) – 0,1 

   2. Терміни проведення конкурсу: 

Конкурс проводиться протягом навчального року. До 20 травня 

визначається „Учень року”. Підсумки підводяться на святі «Останнього 

дзвоника». 

   3. Порядок проведення конкурсу. 

  3.1.  Для проведення  конкурсу утворюється оргкомітет, до якого входять 

представники адміністрації, педагогічного колективу. 

3.2. Учні, які виявили бажання брати участь в конкурсі пишуть заяву до 

01жовтня  

3.3.  Звання «Учень року» визначається  за сумою набраних балів за п’ятью 

компонентами (результати навчальних досягнень учнів, результативність 

інтелектуальних змагань, результативність творчих та спортивних змагань, 

представництво в учнівському самоврядуванні, дотримання статутних 

вимог). 

     3.4.  Підсумкова таблиця погоджується директором, затверджується 

педагогічною радою.   

     3.5.  Результати конкурсу оприлюднюються на шкільному сайті протягом 

п’яти робочих днів.. 

          4. Нагородження переможців. 

            Найвищий рейтинг  дає право: 

       4.1.      Отримати  звання «Учень року» серед учнів. 

       4.2.      Нагородження пам’ятним подарунком та грамотою на святі 

«Останнього дзвоника». 

 4.3 Отримати почесний знак відповідно до номінації. 

  

 

 

 

 

 

 



Відомість результатів учасників ліцейного конкурсу «Учень року» 

 
№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я учасника 

Клас НДУ 

(середній 

бал) 

Інтелектуальні змагання Творчі конкурси та спортивні змагання Учнівське 

самовряд

ування 

Дотриман

ня статут-

них вимог 

Всього 

міський обласний Всеукраїнський міський обласний Всеукраїнський 

1             
2             
3             
4             

 

 

Лист – оцінка дотримання статутних вимог 

Оцініть, будь ласка, рівень дотримання статутних вимог учасниками ліцейного конкурсу «Учень року – 2022» від 

1 до 3 балів. 
 

 Клас Відсутність 

запізнень 

Відсутність порушень 

дисципліни 

Якісне виконання 

обов`язків та доручень 

Зовнішній вигляд 

(дотримання статут вимог) 

Загальна культура 

поведінки 

Всього  

        

        

        

        

 


