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МЕТА:  
 Забезпечення  комфортних  умов для особистісного розвитку та 
 самореалізації  особистості учня у партнерській взаємодії  з усіма 
 учасниками навчально-виховного процесу, формування  
 відповідальної  поведінки,  імунітету до  негативних  впливів  
 соціального  середовища. 

 
  
Девіз:  
 Благополуччя дитини - головне  для 
 шкільної родини! 
 
Наші гасла: 
 Чути! 
         Розуміти! 
                      Допомагати!  
 

 

 
2014  



                                   Стратегічні  ідеї: 
 
 
1. Почути кожну дитину!  
Школа повинна стати місцем , де права дитини та її інтереси є 
приорітетними, де діти беруть участь у прийнятті рішень . 
 
2. Рівноправ'я кожної дитини!  
 Кожна дитина має право брати участь у прийнятті рішень, 
незалежно від соціального статусу, статі, віку, стану здоров'я . 
 
3. Розкрити потенціал кожної дитини!  
Забезпечити найкращі умови для  освіти, розвитку, соціалізації, 
ефективної зайнятості,  формування життєвої перспективи. 
 

 
 



Забезпечення дружньої, заохочувальної, 
сприятливої атмосфери 

Люди разом можуть створити те, чого не в силах 
зробити одному; єднання розумів, рук та сердець 
може стати майже всемогутнім. 

Д. Уебстер 



Вчимося  бути  гостинними  



Створюємо сприятливу атмосферу у школі та за її 
межами  



Допомагаємо один одному 



Благодійний ярмарок та концерт в 
допомогу Ніколаєвій Іринці 



     Сприяння співпраці  
         та активному  навчанню 
 
 
Ніхто не робиться майстром,  
не тренуючись в майстерності.  
      Ян Коменський. 
 



Психолог вчить конструктивній співпраці 

Тренінг  
«Живи без конфліктів» 

Консультації 

Рльова гра 
 «Умій сказати «Ні» 



Групові форми роботи 
 вчать працювати разом 



Співпраця  вчителів – складова 
успішності колективу  



Спільні  проекти  вчать  бути  активними та  
небайдужими 

«З днем визволення,  
вознесенці!» 

«Чисті береги,  
зелені береги» 

«СНІД -  треба знати, щоб жити» 



 Відсутність фізичного покарання  
   та насильства 
 
 
 
Дети – во всех смыслах – наше будущее. 
Если мы не хотим иметь жестокое будущее, мы обязаны 
противостоять жестокости и насилию в настоящем 
 

Бертран Бейнвель 



«Ні» насильству!»  в малюнках дітей 



Тренінги, рольові ігри вчать  
протистояти насиллю 



Система заохочень стимулює  учнів  
до самореалізації  

 
Моральна: 
- Визначення та нагородження переможців в номінаціях : 

«Обличчя школи», «Творчий потенціал», 
   «Спортивна гордість», «Активіст року», 
   «Відкриття року», «Інтелект року»,  
   «Ініціатива року»,«Кращий клас року»  
    на загальношкільному святі «Потенціал року»; 
- змінна система громадських доручень в межах 
учнівського врядування; 
 
Матеріальна : 
- подорож для переможців в номінації «Кращий клас»; 
- премія Ю.В.Полунєєва /1000грн./, колишнього 

випускника школи, «За особисті досягнення» в різних 
галузях науки, творчості, спорту. 

 
 



Розвиток творчих видів діяльності 

 

 
Едва  ли  есть  высшее  из   наслаждений,  как   наслаждение 
творить.  
      Николай Гоголь 
 
Существуют  два  способа   быть  творческим.  Можно петь  и  
танцевать.  Или,  можно  создать  среду,  в  которой певцы  и   
танцоры   будут   процветать. 
      Уоррен  Беннис. 



Ніхто не знає, які його сили, поки не спробує 
себе. Дамо шанс кожному! 

        



Конкурс строю та 
патріотичної пісні 

Фестиваль 
Дружби 
Народів 



Вечір пам’яті Висоцького 

Конкурс  читців 
 «Нащадки Тараса» 

КВК 



ВИСТАВКИ  

«Лавка пана Гарбуза» 

«Національна реклама –  
своїми руками» 

«Творчість країн світу» 



Узгодження виховних впливів школи і 
сім'ї шляхом залучення батьків 

Як виховувати дітей, знає кожен , за винятком тих, у 
кого вони є.  
     Патрік О'Рурк  
 
У вихованні дітей головне, щоб вони цього не 
помічали.  
       NN 



Тренінги, консультації для батьків 



Спільні свята, зустрічі 

«Клуб цікавих зустрічей» 

Благодійний ярмарок 

Круглий стіл  
«Говоримо про Шевченка» 



Сприяння рівним можливостям учнів щодо 
участі у прийнятті рішень 

Звітна конференція 
учнівського 
врядування 

Гра «Твоє рішення» 



Школа - рідний дім для усіх її 
вихованців 
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