
ПЕРШІЙ -  СІМНАДЦЯТЬ
День погожий, 
День веселый, 

Небо —  золото и синь — -  

Белокаменная школа 
Среди сосен и осин.

Однією з перших споруд 
Славутича стала будівля се
редньої школи №1, 23 берез
ня 1988 року було підписано 
акт про здачу Славутицької се
редньої школи №1. 1 квітня 
школа радісно відкрила свої 
двері для 55 учнів. Їх навчали 
15 вчителів.

За сімнадцять років свого 
існування навчальний заклад 
видав путівку у доросле життя 
1167 випускникам, з них 9 учнів 
закінчило школу з золотою ме
даллю “За високі досягнення у 
навчанні” та 16 учнів з срібною 
медаллю “За досягнення у на
вчанні”. За цей час понад 100 
учнів школи стали переможця
ми та призерами обласних та 
всеукраїнських олімпіад з базо
вих дисциплін. 16 учителів Сла
вутицької загальноосвітньої 
школи І—  III ступенів №1 бра
ли участь у міських та облас
них етапах Всеукраїнських кон
курсів “Класний керівник року!" 
та “Учитель року”, де проде
монстрували високий рівень 
проф есіонал ізм у, творчий 
підхід до розв’язування на

 вчально-виховних завдань.
   Колектив загальноосвітньої 
 ш коли №1 став переможцем 

згальном іської програми 
"Славутчанин року”, в номінації 
“Колектив року-2004” (соціаль
на сфера діяльності).

Педагогічний колектив ЗОШ 
№  1 у 2004/2005 навчальному 
році забезпечував всебічний 
розвиток особистості шляхом 
навчання та  виховання, які 
ґрунтувалися на принципах 
науковості, полікультурності, 
інтегративності, на засадах гу
манізму, демократії, громадсь
кої свідомості. Педколективом 
проводилася значна робота з 
розвитку інтересів учнів до по
глибленого вивчення базових 
навчальних дисциплін шляхом 
орган ізац ії ф акультативів, 
гуртків, індивідуальних та гру
пових занять. П ро еф ек
тивність такої роботи свідчать 
результати виступу шкільної 
Учнівської команди на II —  IV 
етапах всеукраїнських олімпіад 

з навчальних дисциплін; у II 
( міському) етапі учні школи ви
бороли 41 призове місце, що є 
найкращим показником серед 
загальноосвітніх навчальних 
закладів міста, у III (обласно
му) етапі—  6 місць, у IV  (Все
українському) етапі —  1 місце.

У  січні 2004 року комісією 
міського відділу освіти прово
дилося фронтальне вивчення 
стану навчально-виховного 
процесу в ЗОШ  №1. Експерт
на комісія прийшла до виснов
ку, що адміністрація та педаго
гічний колектив створили на
лежні умови для ефективної 
роботи закладу, школа працює 
в режимі розвитку.

Важлива складова діяль
ності педколективу у  2004 році 
—  організація позакласної, ро
боти школярів, оскільки сам е

вихованість учнів є показником 
результативності педагогічної 
д іяльності всіх учасників на- 
вчально-вихОвного процесу. Про
тягом року в школі було прове
дено сім тематичних місячників, 
традиційні шкільні заходи, кален
дарні свята, спортивні конкурси. 
Колектив школи нагороджено 
дипломом за кращу організацію 
і проведення заходів VII загаль
номіського місячника “Молоде 
покоління обирає здоров’я” та 
перехідним кубком переможцю в 
акції “Молоде покоління обирає 
здоров’я” (листопад 2004 року).

Вихованці' школи —  активні 
учасники різноманітних загаль
номіських заходів.

•  Так, команда учнів школи 
посіла І місце на заключному 
етапі загальноміських змагань 
серед навчальних закладів міста 
з ЦО  “Школа безпеки”, що про
водилися 30 квітня 2004 року. А  
колектив ЗОШ  №1 нагородже
ний грамотою за максимальне 
охоплення різновікової  категорії 
учнів заходами дня ЦО в закладі, 
різноманітність форм і тематики 
їх проведення.

• Збірна команда учнів-стар- 
шокласників “Гідрант” зайняла II 
місце у міських змаганнях дру
жин юних пожежників (квітень 
2004 року).

• Колектив школи нагород
жений дипломом за перемогу у 
флористичній виставці “Арабес
ки золотої осені”, що проводила
ся в рамках X I Міжнародного 
фестивалю дитячої творчості, 
телебачення та преси “Золота 
осінь Славутича»2004".

•  Команда учнів 9 —  11-х 
класів “Живчики” зайняла II місце 
в загальном іськом у конкурсі 
шкільних агітбригад “За здоро- 
вий спосіб життя” (листопад 2004 
року).

•  Команда “Одувани” зайня
ла II місце у  міському чемпіонаті 
Клубу веселих та кмітливих (бе
резень 2005 року).

Активну участь брали учні 
школи і в загальноміських зма
ганнях з волейболу, баскетболу, 
плавання, легкої атлетики, що 
проводилися в залік XV I спарта
кіади школярів м.Славутича. Учні 
вибороли II місце серед навчаль
них закладів міста. А  під час про
ведення малих олімпійських ігор 
у листопаді 2004 року показали 
найкращий результат —  І місце 
серед навчальних закладів.

Важливою ланкою діяльності 
педагогічного колективу є органі
зація роботи з батьками. За пла
ном роботи школи кожну чверть 
проводилися класні батьківські 
збори, а один раз на семестр —

день відкритих дверей. Батьків 
запрошували для участі в про
веденні різноманітних місяч
ників, декад, лекторіїв, свят, за
ходів.

Традиційно на початку на
вчального року адміністрація 
школи проводить  загаль- 
ношкільні батьківські збори по 
паралелях та батьківську кон
ференцію, на якій обирають 
батьківську громаду школи та 
затверджують план роботи —  а 
у травн і загальнош кільн і 
батьківські збори під гаслом “У 
сім’ї першокласник”.

Методичні надбання вчи
телів школи були представлені 
на міській педагогічній виставці 
“Освіта Славутича-2004”, що 
проходила у  квітні 2004 року. На 
виставку подано 10 матеріалів, 
з них 6 робіт відзначені дипло
мами I, II, III ступенів.

Значна увага приділяється 
благоустрою території школи. 
Колектив школи нагороджений 
дипломом за зайняте III місце 
у міському конкурсі “Збережен
ня навколишнього середовища, 
озеленення, благоустрій”, за 
створення природної краси на 
закріпленій території і активне 
перетворення довкілля міста в 
зелений екополіс.

Педагоги школи працюють 
над впровадженням інновацій
них технологій навчання: про
довжують роботу класи за сис
темою розвивального навчання 
у початковій школі, клас з по
глибленим вивченням природ
ничих наук, профільні класи.

Адміністрація школи реалізує 
інтернет-проект у вигляді сто
рінки в інформаційному просторі, 
що передбачає застосування 
інтерактивних методик спілкуван
ня між школою і батьками,

У  2004/2005 навчальному 
році у школі започатковано таку 
форму роботи, як зустрічі учнів 
11 -х класів з випускниками шко
ли —  студентами вищих на
вчальних закладів. Зустрічі про
водяться з метою формування 
професійно-трудової компетен
тності випускників, надання їм 
необхідної допомоги у виборі 
навчального закладу, спеціаль
ності, адаптації їх у  перші місяці 
навчання.

На сьогоднішній день у Сла- 
вутицькій загальноосв ітн ій  
школі І —  III ступенів №1 Сла
вутицької міської ради Київсь
кої області навчається 1321 
учень, а навчальний процес 
здійснює 92 творчо працюючих 
педагоги.

А. РЯБЧЕНКО, 
директор ЗОШ №1


