


Реформи шкільної освіти викладено в Концепції Нової української школи

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf


Порядок денний :
1.Про виконання рішень попередніх педрад (доповідач Лагодюк В. Ю., 

директор).

2.Про вибори секретаря педагогічної ради( педагогічний колектив ).

3.Про створення якісних умов для здобуття учнями загальної середньої 

освіти та підсумки роботи школи у 2018-2019н.р.( доповідач Лагодюк В. 

Ю , директор).

4.Про оцінку роботи школи та керівника закладу (педагогічний колектив).

5.Про практичні та методичні аспекти впровадження НУШ (доповідачі 

Лагодюк В.Ю.,директор, Карабанова Г.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи).

6.Про впровадження НПП «Інтелект України» ( доповідач Лагодюк В.Ю., 

директор).

7.Про затвердження освітніх та навчальних програм для 1-11-х класів на 

2019-2020 н.р. (доповідачі Мотузко О.В., Карабанова Г.В.,заступники 

директора з навчально-виховної роботи).



8.Про ознайомлення з ухвалою міської серпневої конференції педагогічних 

працівників (доповідач Лагодюк В.Ю., директор).

9.Про перспективи розвитку школи(педагогічний колектив, робота в 

групах).

10.Про завдання  педагогічного колективу на 2019-2020 н.р. (доповідач 

Лагодюк В.Ю., директор). 

11.Про затвердження складу методичної ради (доповідач Кішеньчук В.В.  , 

заступник директора з навчально-виховної роботи ).

12.Про затвердження складу ради  Рівненського НВК №12 Рівненської 

міської ради  ( доповідач Місюра О.С.,учитель біології ).

13.Про ведення основної шкільної документації(доповідач Мотузко О. В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи).

14.Про схвалення режиму роботи ГПД (доповідач Карабанова 

Г.В.,заступник директора з навчально-виховної роботи).

15.Про проведення навчальних екскурсій та практики (доповідачі 

Карабанова Г.В.,Середюк О.В.,заступники директора з навчально-

виховної роботи).



16.Про структуру навчального року та організацію освітнього процесу у 2019-2020 

н.р.:

-затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

-дотримання єдиного мовного режиму;

-режим роботи школи.

(доповідач Мотузко О.В., заступник директора з навчально –виховної роботи). 

17.Про заходи з ОП та дотримання норм безпеки під час освітнього процесу у 2018-

2019 н.р. Первинний інструктаж з ОП(доповідач Конончук Г.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи ).

18.Про дотримання антикорупційного законодавства(доповідач Лагодюк В.Ю., 

директор).

19.Про затвердження переліку спецкурсів та факультативів за вибором та 

оцінювання ( доповідач Мотузко О.В., заступник директора з навчально-виховної 

роботи ).

20.Про розподіл годин варіативної складової (доповідач Мотузко О.В., заступник 

директора з навчально-виховної роботи ).

21.Про організацію індивідуального навчання з ученицею 7-Д класу Литвинець 

Софією та учнем 8-В класу Мартинюком Дмитром (доповідач Мотузко О.В.,заступник 

директора з навчально-виховної роботи).

22.Про оцінювання предметів «Основи самоменеджменту» та «Навчаємось разом» у 

5-7 класах, які навчаються за НПП «Інтелект України» (доповідач Мотузко О.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи).

23.Про профільність у старшій школі, враховуючи освітні потреби учнів (за заявами 

батьків)( доповідач Мотузко О.В.,заступник директора з навчально-виховної роботи).

24. Про прийняття ухвали педагогічної ради ( педагогічний колектив).





ПЕНТАГРАМА  
АКАДЕМІКА  БЕРГА

Хто 
навчає?

Кого і скільки
навчати?

Як  навчати?
(методи 

та  форми
навчання)

Умови навчання

Чого 
навчати?

(зміст  освіти)

Навіщо  навчати? 
(цілі  освіти)

ЯКІСТЬ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ



Всього 142 педагогічних 

працівники

•Вища категорія – 102 учителів (72%)

З них:

•вища категорія, звання “учитель – методист” – 58 (41%)

•вища категорія, звання “старший    учитель” – 28  (20%)

•І категорія – 11 учителів (8%)

•ІІ категорія – 15 учителів (10%)

•Спеціалісти    - 14 учителів (10%)

Учитель – це людина, на якій

тримається реформа. Учитель Нової

української школи повинен йти в ногу з

життям, бути творчим, незалежним. Саме

від учителя залежить реалізація завдань

Нової української школи.



➢ Фізична культура – 26 год /тиждень 

➢ Інформатика – 24 год /тиждень

➢ Біологія – 24 год /тиждень 

➢ Хімія – 24 год /тиждень, ( 2018 - 22год ) 

➢ Кафедра математики – 20 год /тиждень 

➢ Фізика – 24 год /тиждень ( 2018 - 21год ) 

➢ Німецька мова– 20 год /тиждень 

➢ Початкова школа, кафедра географії, історії, музики, 
образотворчого мистецтва – 20 год /тиждень

➢ Англійська мова – 23 год /тиждень 

(2018-25 год /тиждень )

➢ Українська мова та література – 17,4 год /тиждень,

( 2018 - 15,4)

➢ Польська мова – 18 год /тиждень (15 год /тиждень )

➢ Зарубіжна література – 2вч. - 18 год /тиждень, 

3 вч. – 8 год/ тиждень

➢ Трудове навчання – 11 год /тиждень

(  2018 - 10, 1 год /тиждень )





Науково-методична

тема школи:

«Формування компетентної 

особистості, здатної до успішної 

життєдіяльності та самовизначення, 

шляхом впровадження сучасних 

методик навчання»



Участь у міських, обласних та 

Всеукраїнських заходах –

21 особа



Витрачено часу
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Навчатися

Опановувати 

вміння

Здобувати 

досвід
2018-2019 н.р.

103 учителі школи брали 

часть у вебінарах, онлайн-

курсах, педагогічних 

читаннях 

Курсова підготовка на базі РОІППО -

40 педагогічних працівників



Друк у Інтернет-виданнях у 2018-2019н.р.

31 напрацювання

Друк у фахових виданнях у 2018-2019н.р.

29 напрацювань 

Подано до друку 

4 посібники 



Участь у міських, обласних та 

Всеукраїнських творчих групах



21 клас

за 
програмою 
«Інтелект 
України» 

1 клас -НУШ, 

1 клас інклюзивного навчання

11 класів - поглиблене 
вивчення предметів

(5 іноз. мова + 6 матем.)

27 класів - НУШ

за програмою «Інтелект України» 

12  загальноосвітніх класів 
І зміна-45 класів

ІІ зміна-11 класів 

І зміна –

47 класів

ІІ зміна -
10 класів

58 класів

9 ГПД

57 класів – 1766 учнів 

11 ГПД ( 9 ставок ГПД )

57 класів -
1766 учень 

11 ГПД 

Середня 
наповнюваність:

31 учень у класі 

5 класів – профільне навчання 

І зміна – 48 класів

ІІ зміна – 9 класів

Середня 
наповнюваність:

31 учень у класі 





Полікультурні компетентності

Комунікативні компетенції

Інформаційні компетенції 

Здатність приймати рішення і 
виконувати соціальні ролі

вчитись;

працювати;

жити;  

реалізувати себе.





Офіційний сайт проекту 

www.intellect-ukraine.org.



ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА  2018-2019 н. р. 

Середня і старша ланка

Факультативи – 12 год.

Курси за вибором - 12 год. 

Години самопідготовки - 26 год.

Індивідуально-групові заняття 

з підготовки до ЗНО:

11 год. (для 11-х класів),

8 год. (для 10-х класів)

Підготовка до ДПА в 9 класах -5 год 

Початкова школа

ГПД – 9 ставок, 11 груп продовженого дня

1 класи - 4 ГПД ( обов'язкові освітні послуги ), додатково 7 ГПД

2 класи – 3 ГПД, 3 класи – 2 ГПД, 4 класи – 2 ГПД

Додаткові години на вивчення англ. мови – 7 год

Вивчення німецької мови факультативно – 2 год

Підготовка до ДПА 4 класи – 5 год

ВСЬОГО ДОДАТКОВО   88 годин

2019-2020 – 45 год

Розгалужена 
система 

навчання в 
НВК №12

Індивідуально-
групові заняття 
для підготовки 

до ЗНО 

Курси за 
вибором

Факультативне 
поглиблене 
вивчення 
окремих 

предметів

Індивідуально-
групові заняття 
для підготовки 

до ДПА

Факультативи



Створення умов для організації освітнього

процесу НУШ

Створено такі навчальні осередки:

1 ) осередок учителя – 7 осередків;

2) осередок навчально-пізнавальної

діяльності – 7 осередків;

3) змінно-тематичні осередки -7 осередків;

4) ігрові осередки -7 осередків;

5) осередки художньо-творчої діяльності

7 осередків;

6) осередки досліджень – 4 осередки;

7) осередки відпочинку – 7 осередків;

8) осередки читача – 7 осередків;

9) загальношкільний інформаційний

та навчально-пізнавальний осередок;

10) загальношкільний осередок відпочинку.







Навчальний рік К-ть

учнів у

школі

К-ть учнів,

що

навчалися

на високому

рівні

Високий і достатній рівні

навч. досягнень

Кількість

учнів

% від загальної

кількості

2014-2015 н.р. 1661 131 (8%) 811 49%

2015-2016 н.р. 1692 174 (10%) 895 53%

2016-2017 н.р. 1701 175 (10%) 882 52%

2017-2018н.р 1748 193 (11%) 925 53%

2018-2019н.р. 1766 155 ( 9 %) 1052 59%

Ефективність 

освітнього 

процесу





























ВСЬОГО ПЕРЕМОГ:     110 + 95

- Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад - 73;

- Переможці міського етапу олімпіади «КРОК» з математики – 2; української мови та 

літератури - 4;

- Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад – 13;

- Переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади – 1;

2 учасники.

- Переможці І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН -1;

ІІ етапу – 3;  ІІІ етапу – 2 учасники.

- Переможці міського етапу олімпіади «Юне обдарування» у номінаціях «Математика», 

«Українська мова», «Природознавство» - 3:

- Переможці міського етапу олімпіади «Юні знавці англійської мови» - 6.

- Переможець обласного етапу олімпіади «Юне обдарування» у номінації «Українська 

мова» - 1.

- Переможці міських конкурсів – 90.

- Переможці обласних конкурсів – 5.

Кожен 12-й учень із 959 учнів середньої та старшої школи є 

переможцем олімпіад.

Кожен 8-й учень школи  переміг або в конкурсі, або на олімпіаді з 

навчальних дисциплін.



• 2008 рік – ІІ місце;
• 2009 рік – ІІ місце;
• 2010 рік – ІІ місце;
• 2011рік – І місце;
• 2012 рік – ІІ місце;
• 2013 рік– І місце;
• 2014 рік – І місце  (96 %- якість участі у ІІІ етапі учнівських олімпіад );

•2015 рік – І місце   54 ( ІІ етап ) +21 ( ІІІ етап ) = 75 переможців 
(98% -якість участі у ІІІ етапі учнівських олімпіад);

• 2016 рік – І місце  (100%- якість участі у ІІІ етапі учнівських олімпіад);
• 2017 рік – І місце  ( 98% -якість участі у ІІІ етапі учнівських олімпіад);
•2018 рік - І місце /(85 %- якість участі у ІІІ етапі  учнівських олімпіад);
• 2019 рік - І місце, 73 перемоги (86 % якість участі у ІІІ етапі  учнівських 
олімпіад).



№ Предмет 2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

Всього: 54 53 62 66 73 (35% 

Результати  ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

Всього: 11 8 10 12 11 13

Результати  ІІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

4 3 4 2 3 3

Результати  ІІ етапу Всеукраїнського  конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт слухачів МАН за роками



Предмети 2013

2014 

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2019

2018

Математика 2 3 2 2 3 2

Українська

мова та 

література

2 1 2 3 4 4

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2 2 2 3 2 3

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

0 0 0 0 0 1+1

Результати міської  олімпіади «Крок» у 5, 6 класах за роками

Результати  ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» за роками

Результати  ІІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» за рокам





Головне завдання







Батьківська 
громадськість

Педагогічні  
працівники

Учні

Громада



✓ Реконструкція фасаду школи;

✓ Встановлення каналізаційного стоку на території початкової школи;

✓ Ремонт плоскої покрівлі;

✓ Виготовлення документації на  









У РІВНЕНСЬКОМУ НВК № 12 

ЕФЕКТИВНО ФУНКЦІОНУЮТЬ: 

➢ РАДА ШКОЛИ

➢ МЕТОДИЧНА РАДА

➢ ШУП

➢ ПЕДАГОГІЧНА РАДА

➢ ПІКЛУВАЛЬНА РАДА

➢ ЛОГОПЕДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА 

СЛУЖБИ ШКОЛИ

➢ БІБЛІОТЕКА

➢ МЕДПУНКТ
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«Бойовий гопак»

«Спас»

«Спорт для всіх»

ГО спортивно-
бального танцю

«Клуб 15»

«Твереза Україна»

«Щаслива лапа»

«ДАР»

ОСББ  мікрорайону 
школи

«Надія людям»

«Нова надія» С
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Управління «Молодь і спорт»

Центр зайнятості, центр 
естетичного виховання

Міський центр технічної 
творчості, 

Міська та обласна бібліотеки

Міський ПДМ,                  ПК 
«Текстильник»

Театри, музеї, філармонія

КМСД, ССД, Рівненський 
УМВС України, ДАЇ, управління 

пожежної охорони

Медичні заклади міста
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Гете інститут

Міжнародна федерація по роботі з 
дітьми TPD

Молодь в дії

RITA

E-TWINNIG Plus

DAAD

Співпраця з волонтерами Міжнародної
організації «Канада.Світ.Молодь» у 

рамках проекту «Еколідершіп» спільно з
Національним університетом

«Острозька академія»

. Участь у програмі культурного обміну
майбутніх лідерів Бюро у справах освіти

і культури Державного департаменту 
США FLEX

Історичний університет «Центропа», США











Програма на 2016-2017рр. 

Європейського Центру ім. Вергеланда та 

Міністерства освіти і науки України у співпраці

з Радою Європи за підтримки Міністерства

закордонних справ Королівства Норвегія



Реалізується Асоціацією «Енергоефективні міста

України» за підтримки проекту "Створення

енергетичних агентств в Україні", що

впроваджується компанією «Німецьке

товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 

ГмбХ» за дорученням Федерального 

міністерства довкілля, охорони природи, 

будівництва та безпеки ядерних реакторів

Німеччини. 





З 2003 року функціонує шкільний Європейський клуб, з 2008 року 

здійснюється співпраця з Ґете-Інститутом за міжнародною програмою 

«Школи : партнери майбутнього. 

У 2018-2019 навчальному році успішно склали Міжнародний іспит з німецької

мови на рівень А1, А2, B1, B2, C1 та отримали сертифікати міжнародного зразка

33 учні нашої школи. На мовні курси до Німеччини їздили 3 учні та 1 вчитель.



•Зимова школа фахової майстерності в рамках 

спільного з Британською Радою в Україні 

проекту “Шкільний учитель нового 

покоління” ( учит. англ. мови, Данилова І.Ю.) 

•Беремо участь у реалізації програми

eTwinning Plus ( Бабійчук Т. П. )

•Беремо участь у міжнародній програмі FLEX

( учит. англ. мови,  Затірка О. М. )



З метою євроінтеграції та 

спільного вирішення дитячих 

проблем НВК №12 із 2010 року 

співпрацює з Товариством

сприяння роботі з дітьми (TPD, 

м.Варшава, Польща).

У липні 2019 року було організовано оздоровлення 25 

українських дітей у мовному таборі регіонального осередку 

TPD (Ястребна Гура, Польща).

На запрошення Товариства сприяння роботі з дітьми 

(TPD) та за сприяння мера м. Варшава (Польща) 75 учнів 

школи взяли активну участь у заходах з нагоди Дня 

захисту дітей. 



З  2008-2018 рік

• Школа є членом Міжнародної федерації по роботі з дітьми TPD.

• Співпраця з Європейським фондом освіти та демократії RITA. 

• Співпраця з Європейським фондом “Молодь в дії”.

• Проект «Чисте середовище – наша спільна справа», 
фінансування програмою “RITA”.

• Укладено угоду про співпрацю з Університетом інформаційних 
технологій та менеджменту в м. Жешов.

• Проект “Чисте повітря”, м. Сулейовек.

• Проект “Здоров’я на тарілках”, м. Сулейовек, фінансування 
програмою “Молодь в дії”.

• Проект “Некомп’ютерні ігри”, фінансування програмою “Молодь 
в дії”.

• Проект “Щасливе дитинство - одне на ВСІХ!” (травень)

• Проект “Пізнаємо Європу разом” (липень)

• Проект “Єдина Європейська родина” (січень)

• Участь у Міжнародних Днях захисту дитини, м. Варшава 
(щорічно у червні )



Сприятливе

шкільне середовище 



Дотримання законодавства України  про 

охорону праці та пожежної безпеки

1.   Охорона праці:

-укомплектовано аптечки в навчальних кабінетах;

-зроблено ремонт електрообладнання;

-проведено вимірювання та випробовування електрообладнання;

-здійснено перевірку опору ізоляції електромережі та заземлення;

-здійснено перевірку    діелектричних засобів; 

-проведено інструктажі з ОП.

2.   Пожежна безпека:

-поновлено  та перезаряджено вогнегасники;

-пройдено перевірку знань з ПБ;

-проведено інструктажі для працівників закладу;

- поновлено куточок ПБ ;

-відремонтовано світлові покажчики з написом “Вихід” над дверима 

евакуаційних виходів.



У НВК №12 проведено заходи щодо підготовки і забезпечення сталого функціонування навчального закладу 

у випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру. Для цього  

кабінетах підвищеної небезпеки в наявності є:

1. первинні засоби протипожежного захисту - вогнегасники;

2. медичні аптечки для надання першої допомоги

В усіх  учасників освітнього процесу в наявності є індивідуальні засоби захисту.

В закладі створено:

✓ евакуаційну комісію, призначено відповідальних членів евакуаційної комісії; 

✓ комісію з надзвичайних ситуацій;

✓ невоєнізовані формування:

o Санітарна ланка.

o Ланка зв’язку і оповіщення.

o Пост радіаційної та хімічної розвідки.

o Ланка охорони громадського порядку.

o Ланка пожежогасіння.

o Ланка швидкого реагування (аварійно-рятувальна ланка).

o Ланка матеріально-технічного забезпечення.

o Ланка утримання сховища та укриття (ПР укриття)

o Ланка видачі засобів індивідуального захисту.

Відповідальним з питань цивільного захисту школи розроблено план евакуації з приміщення закладу, 

відкориговано необхідну документацію. У випадку надзвичайної ситуації приміщення школи може бути 

покинуте за 3 хвилини.

Дотримання законодавства України з ЦЗ 



Заходи щодо попередження 

травматизму:
• роз’яснювальна  та профілактична роботи  з учнями щодо безпечної 

поведінки в школі, у побуті, на дорогах,  на водоймах, на екскурсії, на 

відпочинку, при виявленні незнайомих та маловідомих предметів 

(бесіди, інструктажі, ігри, конкурси, змагання, вікторини, години 

спілкування, тематичні уроки із залученням працівників відповідних 

служб);

• екскурсії до пожежної частини;

• проведення  Тижня безпеки дитини;

• відпрацювання дій при виникненні можливих надзвичайних ситуацій, 

моделювання  та обговорення ситуацій;   

• проведення  батьківських зборів з питань попередження дитячого 

травматизму;

• проведення рейдів „Увага! Діти на дорозі!» із залученням працівників 

патрульної поліції.











Зміст заходів Фінансування

Ремонт плоскої покрівлі Бюджетне  

Капітальний ремонт трьох санвузлів третього поверху 

нової школи

Піклувальної ради

Капітальний ремонт водопостачання та каналізації по 

стояках нової школи 

Піклувальної ради

Капітальний ремонт. Переоблаштування пральні в 

початковій школі на навчальний кабінет

Піклувальної ради

Капітальний ремонт. Переоблаштування підсобного 

приміщення на навчальний кабінет

Піклувальної ради

Встановлення внутрішнього та зовнішнього 

відеоспостереження (28 камер відеоспостереження )

Піклувальної ради

Встановлення обладнання для охорони приміщень 

двох будівель – « кнопка виклику » 

Піклувальної ради

Встановлення зовнішнього освітлення школи по 

переметру, яке реагує на рух 

Піклувальної ради

Укладання угоди  про охорони закладу цілодобово Бюджетне  

Укладання угоди на дератизацію Піклувальної ради



Виготовлення меблів

(шафи для одягу в  каб. 11, 216)

Піклувальної ради

Заміна дверних блоків  на металопластикові –

9 шт.

Піклувальної ради

Встановлено натяжні стелі  (каб. 213, 107, 

гардероб, каб.№11 )

Піклувальної ради

Декоративне оздоблення стін ІІ та ІІІ поверхів Піклувальної ради

Косметичний ремонт навчальних приміщень та 

коридорів та рекреацій 9 575 м. кв. Піклувальної ради

Ремонт сантехнічного обладнання у 24 

санвузлах Піклувальної ради

Ремонт системи водопостачання  у 

приміщеннях старої школи та початкової школи

Піклувальної ради

Проведення ремонту повітрозабірників та 

часткова заміна на нові  

Піклувальної ради



Заходи по підготовці  системи опалення

( наявний акт  готовності)

Піклувальної ради

Ремонт стільців у кабінетах Піклувальної ради

Косметичний благоустрій  території і 

спортмайданчиків

Піклувальної ради

Проведення повірки манометрів та термометрів Піклувальної ради

Проведення технічного обслуговування 32 

наявних вогнегасників 

Піклувальної ради

Благоустрій  території і спортмайданчиків Піклувальної ради

Зрізання та вивіз сухого гілля Піклувальної ради

Прання гардин Піклувальної ради

Чистка каналізації Піклувальної ради



• Придбання меблів – 5 шаф, 3 комплекти корпусних 

меблів;

• придбано учнівські стільці (40 шт.) та столи (34 шт.);

• придбано класні дошки (4 шт.)

• встановлено 5 плазмових панелей (каб.5,4,3,6, фойє ІІ 

поверх.);

• замінено 49 світильників  на енергозберігаючі;

• встановлено 9 пластикових  дверей та 2 

металопластикові конструкції;  

• змонтовано жалюзі на 8 вікон (каб.216, каб. 8, архівне 

приміщення);

• замінено 11 унітазів та 2 пісюари;

• придбано акрилові стенди (коридори);

• придбано демонстраційний стіл (хімічний кабінет 

203)

• отримано дивани (4 шт., хол ІІ поверх).



Придбання технічних навчальних засобів

➢Подаровано піклувальною радою:

• плазмові панелі - 5 штук ; 

•ПК (1 комплект) ;

➢За бюджетні кошти :

•офісна техніка ( БПФ, ноутбук ) - 5 

одиниць ;

➢Подаровано спонсорами:

•7 коп’ютерів б/в.



Благодійна допомога 

( орієнтовно на суму 120 тис. грн. )

1.О. Бабат – облаштування фойє ІІ поверху на суму 45 тис. грн. 

2.В. Савчук  - ремонт сантехнічного обладнання на суму               

30 тис. грн.

3.Д. Ковальов – декоративне оздоблення стін ІІ поверху на суму 

40 тис. грн. 

4. О. Нагорний – 4 комп’ютерних столи ( 2 тис. грн ) ;

5.О. Шиляєв – купівля матеріалів для ремонту кабінету іноземної 

мови на суму 3 тис. грн.





“Дуже  важливо, щоб кожна дитина повірила у 

власні сили, раділа кожному шкільному дню, 

кожній зустрічі з педагогом, кожному   дзвінку   

на   урок.  Принципово важливо,  щоб  шкільне  

життя  стало для кожного учня сенсом його 

власного життя”.  
Шалва   Амонашвілі

Дієве партнерство – успішна школа!



http://nvk12.rv.ua
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