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Загальна інформація про школу 

Протягом 2017-2018 н.р. у школі  

                                             навчалося 75 учнів 

На даний момент у школі числиться 

17 педагогічних працівників, з яких: 

основні працівники - 15,  

працюють за сумісництвом - 2 

    4 педагогічні працівники вищої категорії 

     9 педагогів – спеціалісти І кв. категорії 

     2 педагоги ІІ кв. категорії 

     1 спеціаліст (повна вища освіта) 

     1 молодший спеціаліст 

           

Якісний склад педколективу 
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Науково-методична проблема школи: 

«Підвищення якості освіти та її 

результативності шляхом 

впровадження інноваційних технологій 

навчання та виховання» 

                                  

     

     

 

  

Виховна проблема школи: 
«Єдність  сім’ї і школи у формуванні 

системи цінностей та ключових  

компетентностей  школяра» 
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Об’єднаними зусиллями школи, сім’ї, громади, через 

пізнання себе, рідного краю та світу створити умови для 

формування всебічно розвиненої, соціально активної, 

духовно багатої особистості, з активною громадянською 

позицією, здатної до реалізації та використання основних 

життєвих компетентностей, в умовах сучасного 

суспільства 

  Місія школи 

Високий рейтинг  

Стаївської ЗШ І-ІІ ст.  

імені Осипа Лещука  

Нагородження грамотою райво 

директора школи у 2017 н.р.   
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  Формування власної моделі 

«Школи-родини» передбачає: 

 Залучення батьків до співпраці зі школою 

 Допомогу у реалізації місії школи 
 

 

Мета: 
Підвищення рівня довіри батьків до навчального закладу 

 Взаємодія батьків із школою та участь батьків в освітньому 

процесі  

 Підвищення рівня мотивації учнів до навчання та 

позакласної діяльності 

 Підвищення рівня творчої активності учнів, активізація 

учкому школи 

 Зменшення кількості так званих «важких учнів» 

 Підвищення рейтингу навчального закладу  

Об’єднання в єдиному інформаційному просторі педагогів, 

сім'ї та громадськості  (сайт школи, мережа «Фейсбук») 
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  Професійний розвиток 

педагогічного колективу 
-Нагородження  грамотами райво та грошовими преміями директора 

школи Ігнатюк М.В., вчителя початкових класів Ткачик Н.П. 

-Успішна атестація керівника школи, вчителя англійської мови 

Ігнатюк М.В. 
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  Професійний розвиток педагогічного 

колективу 

Участь у Форумі інноваційної освіти (м.Львів, грудень, 2017р., 

директор школи Ігнатюк М.В.) 
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  Реалізація напрямку роботи   

«Школа у музейному просторі» 

  

Підтримуємо зв’язки з Тихоном Лещуком щодо 

поповнення музейних фондів новими книжками, 

спілкуємося із дочками Т.Лещука Марією Семенюк 

та Оленою Рибенчук 
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  Реалізація напрямку роботи   

«Школа у музейному просторі» 

 

Проведення на базі школи міжрегіонального семінару 

вчителів християнської етики (жовтень, 2017р.) 
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Фольклористична студентська експедиція, 

 зустріч із місцевими мешканцями на базі 

шкільного музею (червень, 2017р.)  
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Проведення підсумкового дня Тижня 

духовності на базі шкільного музею, 

18.03.2018р. (вч.Лотиш М.П., Ганиш Л.О.)  
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  Здоров’я учасників 

навчально-виховного процесу 

-Обов’язкові медичні огляди працівників та учнів 

школи 

(запобігання збільшенню порушень зору, 

захворювань опорно-рухового апарату (сколіози 

та ін.) 

-Наявні  санітарні книжки працівників 

-Наявні медичні книжки та довідки учнів (з 

обов’язковим зазначенням групи для занять 

фізкультурою) 

-Співпраця із сільським  фельдшером 

(профілактика корости та педикульозу) 

-Профілактика СНІДу, наркоманії, алкоголізму, 

тютюнопаління  

-Здорове харчування, заборона реалізації 

шкідливих продуктів 
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          Здоров’я  учасників 

навчально-виховного процесу 

Забезпечення гарячим харчуванням учнів школи 

-Вчасне завезення якісних продуктів 

-Дотримання кухарем вимог щодо приготування їжі 

-Належний стан харчоблоку, ведення документації 

-Контроль організації харчування з боку  

дирекції школи, відповідального за харчування 

-Достатня кількість посуду 

-Оновлення інвентаря 

-Належний контроль за організацією платного харчування 

та безкоштовного харчування учнів пільгових категорій  

 

Проблеми: 

-Постійна потреба у миючих засобах  

-Нербхідність покладення плитки у харчоблоці 

-Потреба у морозильній  камері 
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 Удосконалення форм і методів 

роботи з обдарованими дітьми 

 Заняття учнів у гуртках:  
- «Вокальний», «Художнє слово» - 

організація свят та виховних заходів, 

реалізація пріоритетного напрямку 

«Музейна справа»  

- «Виготовлення сувенірів» - виготовлення 

дітьми виробів, організація виставок, 

участь у конкурсах відповідного 

спрямування («Умілі руки – Божий дар», 

«Техніка майбутнього») 

 Належний рівень участі учнів школи в 

районних предметних олімпіадах 

 Активна участь у конкурсах «Колосок» 

(природничого спрямування), «Кенгуру» 

(математичний конкурс), «Соняшник» 

(мовний конкурс), інтерактивних олімпіадах 
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Здійснення освітнього процесу 

 Предметні  олімпіади 

Призер (ІІІ місце)  

районної олімпіади з 

інформатики, 9 клас, 

Мазурок Михайло 

(вч. Богун В.Р.) 
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ІІІ місце в районному етапі 

«Сурми звитяги-2017» 

(номінація «вокал»), Юрків 

Аліна, 5 клас, вчитель 

Ганиш Л.О. 

Здійснення освітнього процесу 
 Конкурс «Сурми звитяги-2017» 
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«Виявлення місць поселення бобра річкового на території Корчівської сільської 

ради» - Новосад Володимир, 5 кл., вчитель Дибач І.І. 

Здійснення освітнього процесу 
 Конференція-захист науково-дослідницьких робіт 
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 Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник» 
 

 46 учасників гри «Соняшник»  

одержали дипломи різних рівнів 

Шкільний координатор – Скрип Л.Й.  
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  Шкільні турніри - це завжди цікаво! 

Математичні змагання (вч. Сметана М.О.) 
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 В українській школі… 

День української писемності (вч.Валько О.Б.) 

Свято Рідної Мови (вч.Скрип Л.Й.)   
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 В українській школі… 

Шевченківські дні. Вечір «Роль жінки у житті 

Шевченка» (вч.Трескот Я.М.) 
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 В українській школі… 

Відзначення Дня Гідності і Свободи 

 (вч.Гнідець С.Я., Ганиш Л.О.) 
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 Класні години до річниці створення 

УПА  

 В українській школі… 
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Свято мужності  і  відваги до Дня ЗСУ 

(вч. Гулич О.М., Гнідець С.Я., Ганиш Л.О.)  

 В українській школі… 
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 В українській школі… 

Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33рр. 

 (вч.Богун В.Р.) 
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 В українській школі… 

Наші учні у Почесній варті під час посвячення 

могил  вояків, загиблих у Першій світовій війні  
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 Робота шкільної бібліотеки 

Тиждень читання  

(вч.Трескот Я.М., класні керівники) 
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 Удосконалення форм проведення занять 

Історичний квест  

«Пропала булава» (вчитель Богун В.Р.) 
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Спорт – це здоров’я! 

Срібні медалі у турнірі з легкої атлетики 

ім.Я.С.Лапського (вересень, 2017, вч.Гулич О.М.)   
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Найулюбленіші свята – Миколая та Новий рік 
 

 Шкільні свята 
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Виставка дитячих малюнків та виробів  

«Дари осені»  

(вчителі Ткачик Н.П., Сніжинська С.В.) 

 Шкільні свята 



FokinaLida.75@mail.ru 

Захід-реквієм «Чорнобиль – чорний біль» 

 (вч. Середницька М.В., Дибач І.І., Ткачик Н.П., Ганиш Л.О.) 

 Шкільні свята 
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Батьківські збори (12.10.17р.),  

робота батьківського комітету,  

розгляд актуальних питань  
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Тренінг для батьків третьокласників 

«Вчимося спілкуватися з дитиною»  
(вчитель Ткачик Н.П.) 
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Майстер-клас від батьків (21.12.2017р.)  

(мама Кіндзерська О.Й.) 
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Співпраця з ДНЗ 

Школа адаптації дошкільнят. НУШ 
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 Літопис добрих справ 

Акція «Годівничка» (вч. Сніжинська С.В.) 
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 Літопис добрих справ 

Матеріальна допомога дітям з кризових сімей  
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 Трудовий десант - 2018  

Доглядаємо шкільні клумби 

Упорядковували території біля сільських храмів, кладовищ,  

пам’ятних хрестів борцям за волю України  

 

 Літопис добрих справ 
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Навчальний кабінет – творча майстерня, 

педагогічна лабораторія вчителя 
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 Виконання розділу Програми   

  розвитку школи «Господар» 

У серпні встановлено вхідні металопластикові 

двері (кошти районного бюджету) 

 

У жовтні встановлено димосос на котельню 

 

У січні 2018р. становлено 11 металопластикових 

вікон. Облаштовано  усі відкоси 

 

На даний час у процесі реалізації мікропроект з 

придбання обладнання (буде закуплена цифрова 

техніка) 

 

 

          

         

 

 

Подяка усім, хто долучився і допоміг 

коштами та власними зусиллями 
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 Виконання розділу Програми 

розвитку школи «Господар» 

 Реконструкція вхідного коридору. Подяка батькам 

випускників 

 Виготовлено нові стенди у кабінет математики 

 Зроблено ремонт щитів у спортзалі 

 Плануємо закупити фарбу для ремонту  

 Придбано тканину для оформлення залу для 

виступів 

 

 



FokinaLida.75@mail.ru 

 Виконання розділу Програми 

розвитку школи «Господар» 

Придбано кріселка для 1 та 3 класів 

 

Батьками 3 класу подаровано килим для  

ігрового кутка 

 

Батьками 4 класу придбано нову шафу 

          

         

 

 

Подяка усім, хто долучився і допоміг 

коштами та власними зусиллями 
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Кожну дитину належить виховувати в дусі 

бажання робити добро іншим, чи батькам, 

чи товаришам, чи братам і сестрам. 

                     Бл. Любомир Гузар  

                                       

                                                                         

Директор школи   
Ігнатюк  Мирослава   Володимирівна 

Стаївка, 18 травня 2018 року 
                                                                                                                                
                                                                                                                         

Дякую за увагу!   

 

 


