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Школа – велика дитяча країна, 

В ній відкривається білий наш світ. 

Тут пізнає себе кожна дитина 

І відправляється звідси в політ. 
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Загальна інформація про школу 
Протягом 2020-2021 н.р. у школі навчався 81 учень 

На даний момент у школі числиться 

16 педагогів, 14 з яких є основними працівниками 
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Загальна інформація про школу 

    3 педагогічні працівники вищої категорії  

     (один із них має звання  «старший вчитель») 

     9 педагогів – спеціалісти І кв. категорії 

     1 педагог ІІ кв. категорії 

     2 спеціалісти  

     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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  Професійний розвиток     

   педагогічного колективу 

- Участь  вчителів школи у районних педагогічних 

конкурсах, проектах 

- Професійний ріст - підвищення кваліфікаційних 

категорій педагогів: вчителю фізкультури Гулич О.М. 

присвоєно кваліфікаційну категорію «вчитель першої 

категорії».  

- За досягнуті успіхи у навчанні і вихованні учнів 

вчителі Гулич О.М. та Ганиш Л.О. нагороджені 

Грамотами відділу освіти  Белзької  міської  ради  

-  За сумлінну працю та досягнуті успіхи в організації 

дослідницької роботи з учнівською молоддю Подякою 

департаменту освіти і науки Львівської ОДА  

нагороджено вчителя Ткачик Н.П. 
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Наші нагороди за 2020-2021 н.р. 
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Онлайн-платформи, дистанційні курси 

впевнено увійшло в освітянське життя…  
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 Цьогорічні першокласники 
 
У 2020-2021 н.р. за парти чудового затишного 1-го класу 

сіла нова зміна із 13 чудових хлопчиків та дівчаток  

(вчитель Гнідець С.Я.) 
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   Співпраця з ДНЗ 

 
Запровадження карантину  

внесло корективи в організацію занять  

«Школи майбутнього першокласника»   

 

Станом на 01 червня, згідно із поданими  

заявами батьків,  12 дітей, випускників ДЗО, 

зараховані учнями 1-го класу  

Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука 
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 Удосконалення форм і методів роботи з 

обдарованими дітьми 
 Заняття учнів у гуртках: «Вокальний», «Драматичний», «Виготовлення 

сувенірів» - організація свят та виховних заходів, виставок дитячих 

робіт. 

 Богославська Марія (5 клас) стала переможцем (І м.) в обласному 

конкурсі дослідницьких робіт «Юний натураліст» (кер. Ткачик Н.П.).  

     Популяризуємо свої  досягнення у місцевих ЗМІ 
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      Наші перемоги у 2020-2021 н.р. 
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 Удосконалення форм і методів роботи з 

обдарованими дітьми 
    Дашковський Дмитро (6 клас) – зайняв І місце у конкурсі-захисті    

    науково-дослідницьких робіт (секція «Екологія»),  

    який проводився на базі Белзького ОЗЗСО (кер. Ткачик Н.П.) 
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 Наші учні – призери районних 

предметних олімпіад 2020-2021 н.р. 

Дністрянський Юрій, 9 клас 

Правознавство (ІІ місце) 

  

Вчитель Шелемей І.А. 
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 Переможець (І місце) – районного етапу 

XXI конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика  

Довгань Олена, 

учениця 4 касу  

 

Вчитель Валько  О.Б. 
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 Наші учні – переможці і призери 

XXI конкурсу знавців української 

мови імені Петра Яцика  

Довгань Олена, 4 клас (вч.Валько  О.Б.) 

 

Дністрянський Юрій, 9 клас (вч.Павлюк З.Л.) 

 

Юрків Аліна, 8 клас (вч.Скрип Л.Й.) 

 

Марців Аліна, 3 клас (вч.Сніжинська С.В.) 

 

Марців Юлія, 7 клас (вч.Валько О.Б.) 
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 Удосконалення форм і методів роботи з 

обдарованими дітьми 
   Кулик Олексій (2 клас) – переможець (І м.) у номінації  

   «Авторський вірш»  у конкурсі «І слово, і пісня, матусю, тобі» 

   (вчитель Ткачик Н.П.) 
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                 Наші учні – активні учасники  

конкурсу-огляду «І слово, і пісня, матусю, тобі» 
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                Учні школи – активні учасники  

              олімпіад від онлайн-платформи  

        «На урок»  
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     Активна участь учнів школи в 

інтерактивному природничому 

конкурсі «Колосок»  
(вчитель Дибач І.І., вчителі початкових класів) 
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 Учні школи – активні учасники  

Дня безпечного інтернету  

(вчитель  Синьовська М.С.) 
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 Перші кроки юних дослідників 

(вчителі Гнідець С.Я., Сніжинська С.В.) 
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   Умілі  руки в наших діток  
     (вчитель Гнідець С.Я.) 
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 Умілі  руки в наших діток 
(вчитель Ткачик Н.П.) 
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   Умілі  руки в наших діток  
     (вчитель Сніжинська С.В.) 
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 Умілі  руки в наших діток 
(вчитель Валько О.Б.) 
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 Розвиваємо сценічну майстерність 
(вчитель  Гнідець С.Я.) 
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               Любимо спорт! 
 
 

 

 

   ІІ місце в легкоатлетичному турнірі ім.Я.С.Лапського     

                     (вчитель Гулич О.М.) 
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 Здоров’язберігаючі акції:  

День здоров’я  
(вчителі Дибач І.І., Гулич О.М.) 
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 Здоров’язберігаючі акції:  

День здорового харчування  
(вчителі Дибач І.І., Гулич О.М.) 
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      Математичний турнір. «За крок до мільйона…»  
               (вчитель Сметана М.О.) 
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                       Виховуємо патріотів… 
                          «Запалімо Свічку Пам’яті…»  
                      (захід-реквієм в пам’ять про  жертви Голодомору 1932-33 рр. 

                               вчителі Шелемей І.А., Дибач І.І., Гулич О.М.)  
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         В українській школі – українські свята… 
                            День української писемності,  

                        участь у написанні радіодиктанту 

                      (вчителі Валько О.Б., Скрип Л.Й., Павлюк З.Л. ) 
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                   Акція «Долоньки Доброти»                       
                      (відзначення Всесвітнього дня людей з особливими потребами,  

                                             вчителі Дибач І.І., Гулич О.М.) 
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                    Виховуємо патріотів… 
                    Участь у конкурсі малюнків, присвячених Дню   

                   Соборності України… (класні керівники 1-2 класів ) 
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                    Виховуємо патріотів… 
                    Участь у конкурсі малюнків, присвячених Дню   

                   Соборності України… (класні керівники 3-5 класів ) 
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                    Виховуємо патріотів… 
                    Участь у конкурсі малюнків, присвячених Дню   

                   Соборності України… (класні керівники 6-9 класів ) 

 
 
 

 

 



ProPowerPoint.Ru 

                    Виховуємо патріотів… 
                    «Герої не вмирають…» (вч. Гнідець С.Я. ) 
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Життєвими стежками невмирущої Лесі Українки… 
                   Літературний квест, свято «До тебе, Україно,  

                 струна моя перша озветься»  (вчитель Валько О.Б. ) 
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             «Чорнобиль… 35 років потому...»                 
                             (відзначення річниці Чорнобильської трагедії  

                              вчителі Дибач І.І.,  Гломблюк-Шелкович М.І.) 
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   Виховуємо патріотів… Акція «Мак пам’яті» 
                                              День примирення…  
                  (класні керівники 1-9 класів, вчитель Гломблюк-Шелкович М.І. ) 
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     В українській школі – українські свята… 
                     Шевченкове свято (вчитель Павлюк З.Л. ) 
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         В українській школі – українські свята… 
                День української писемності, виготовлення листівок,  

                конкурс плакатів на тему «Буду я навчатись мови  

                золотої…» (вчителі  української мови та початкових класів) 
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         В українській школі – українські свята… 
             День української писемності, Міжнародний день рідної  

             мови (вчителі  Валько О.Б., Скрип Л.Й., Павлюк З.Л. ) 
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         В українській школі – українські свята… 
                  День вишиванки (вчителі Дибач І.І., Гулич О.М. ) 
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           Такі традиційні і такі незабутні свята… 
            Прощання з Буквариком, закінчення початкової школи  
                          (вчителі Гнідець С.Я., Валько О.Б., Ганиш Л.О.) 
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Відеоекскурсія у зразковий музей    

отця Осипа Лещука, присвячена  

127-ій річниці від дня народження нашого 

славного земляка (підготувала керівник музею Валько О.Б.) 
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Реалізація напрямку роботи   

«Школа у музейному просторі»  

                      Проведення музейного уроку «Любов’ю неба дихаю щоденно»  

                                    (підготувала керівник музею Валько О.Б.) 
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Реалізація напрямку роботи   

«Школа у музейному просторі»  

                      Проведення музейного уроку «Любов’ю неба дихаю щоденно»  

                                    (підготувала - керівник музею Валько О.Б.) 
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Сторінками музейного життя… 
 

                      

Вшанування пам’яті Ольги Лещук, популяризація    

          дослідницької роботи у місцевих ЗМІ 

                           (керівник Ігнатюк М.В.)  
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              Стежками рідного краю:  

               пленерні уроки, екскурсії 
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              Стежками рідного краю:  

               пленерні уроки, екскурсії 
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          Вивчаємо історію рідного краю… 
       Подорож до джерела у с.Заглина, екскурсія до    

       храму у с.Потелич, спільна молитва біля    

       каплички у  с.Іваньки 
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             Літні маршрути 2021-го… 
                             

                                ПЛАНУЄМО:  

             Нагорода для класів-переможців  

       «Місячника чистоти» - поїздка у м.Львів 

                              (3 клас, 9 клас) 
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       Завжди раді співпраці з батьками… 

         Батьківський всеобуч з питань виховання  

учнів 2-го класу (вчитель Ткачик Н.П.) 
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       Завжди раді співпраці з батьками… 

         Батьківський всеобуч з питань виховання  

учнів 6-го класу (вчитель Сметана М.О.) 
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 Систематична виховна і 

профілактична робота 

(протидія булінгу, профілактика 

правопорушень – постійні бесіди виховні 

години  з учнями школи) 

 
 

 
   Дистанційне навчання:  

попри усі «за» і «проти»  -  

ми справилися! 
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Виклики пандемії: створення безпечного 

середовища у школі та профілактика 

захворювання на COVID-2019 
 

 
-Встановлено електрорушники у місцях 

розташування умивальників 

-Достатня кількість дезинфікаторів, антисептиків, 

миючих засобів 

-Дотримання вимог санітарних зон 
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Забезпечення гарячим харчуванням дітей -   

необхідна умова їхнього комфорту 

  

 Дотримання кухарем вимог щодо приготування їжі 

 Здорове харчування, заборона реалізації у шкільній 

їдальні шкідливих продуктів 

 Задовільний стан харчоблоку, належне ведення необхідної  

документації 

 Достатня кількість посуду 

 Належний контроль за організацією платного харчування 

та безкоштовного харчування учнів пільгових категорій  

 

                          Проблема, яку потрібно вирішувати: 

 

- Необхідно провести  ремонт приміщення кухні   

(встановлення  плитки  на  підлогу,  ремонт  каналізації); 

- Перебої з постачанням продуктів. Причина  – 

недобросовісні постачальники, які  виграли тендери 
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Безпечне середовище - запорука 

здоров’я учасників освітнього процесу 
 

 Обов’язкові медичні огляди працівників та учнів 

школи (запобігання збільшенню порушень зору, 

захворювань опорно-рухового апарату (сколіозів та 

ін.) 

 Наявні  медичні книжки працівників 

 Наявні медичні довідки учнів (з обов’язковим 

зазначенням групи для занять фізкультурою) 

 Співпраця із сільським  фельдшером та Угнівською 

амбулаторією щодо роз’яснення необхідності 

профілактичних щеплень 

 Профілактика СНІДу, наркоманії, алкоголізму, 

тютюнопаління 
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Завдяки керівництву та депутатському корпусу Сокальської 

районної ради VII скликання, комунальній установі «ЦОЗО» 

влітку 2020 року перекрито дах школи 

 

 Виконання розділу річного плану 

роботи школи «Господар» 
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 Покращення матеріально-технічної 

бази школи. Створення затишної і 

комфортної актової зали 
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  Дякуємо за подарунок - саджанці -  

працівникам Низівського лісництва 
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  Дякуємо за подарунок у шкільну бібліотеку  

подружжю Працювитим 
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  Дякуємо батькам за подарунок.  

З новими тюлями клас затишніший!  

(4 кл.) 
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  Реалізація мікропроектів:  

оновлення освітлення школи,  

ремонт приміщення шкільної майстерні 
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 Наші плани і завдання на майбутнє:  

 

 

 

 

 

 Подальше впровадження НУШ  (обладнання класів 

відповідно до вимог, забезпечення  освітнього 

процесу дидактичними матеріалами) 

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

    удосконалення навичок використання  дистанційних   

    технологій навчання 

 Подальша реалізація проекту «Школа у музейому 

просторі» 

 Облаштування плитки на сходовій площадці перед 

входом у школу 

 Завершення створення Центру розвитку дитячих 

талантів (придбання модульних меблів, станка для 

занять хореографією) 

 Ремонт приміщення кухні 

 Оновлення огорожі біля школи  
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Беру на себе сміливість стверджувати, 
що у Стаївській ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа 

Лещука створено усі необхідні умови 
для учнів, які бажають вчитися.  

Хоча потрібно визнати, що рівень 
мотивації  в учнів до здобуття знань  

з кожним роком знижується. 
Особливо це відчувається на 

прикладі старших класів. 
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Висловлюю щиру подяку за 
співпрацю усім:  

учителям– за творчість, за любов до 
своєї професії; 

 батькам, благодійникам – за 
розуміння , підтримку і сподіваюся 

на подальшу плідну співпрацю; 
технічному персоналу – за їхню 

щоденну працю, за чистоту у школі 
та порядок на шкільному подвір’ї 
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«Зібратися разом – це початок, 

триматися разом – це прогрес, 

працювати разом – це успіх!»  

                 Генрі Форд 

       

«Май завжди в глибині серця корінь 

любові. І нехай з того кореня виростуть 

тільки добрі справи». 

                                     Св.Августин 
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Пам’ятаймо, що життєвою дорогою 

дитину ведуть два розуми, два досвіди: 

сім’я та школа. І дуже важливо постійно 

підбадьорювати, заохочувати дітей,  

демонструвати впевненість у їхньому 

успіху, у їхніх можливостях. Тільки тоді 

дитина віритиме у власні сили. 

 

 

Дякую за увагу! 
                                        

                                                                         

Директор школи   

Ігнатюк  Мирослава   Володимирівна 

Стаївка, 09 червня 2021 року 

                                                                                                                                
                                                                                                                         


