
Цюрупинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №2  

з поглибленим вивченням 
іноземних мов 



Управління процесом розвитку  

особистості дитини в школі І ступеня 

Школа – це майстерня , 

де формується думка 

підростаючого 

покоління, треба міцно 

тримати її в руках, 

якщо 

не хочеш випустити з 

рук 

майбутнє.  

                        А.Барбюс 



Педогогічний склад вчителів 
16 учителів початкової школи 

З них :  

 молодий  спеціаліст -1 

 Спеціаліст ІІ категорії – 1 

 Спеціалісти І категорії -3 

 Спеціалісти вищої категорії – 2 

 Спеціаліст вищої категорії , 

звання  “ Старший учитель ” – 4 

Спеціаліст вищої категорії , 

звання  “ Учитель – методист ”  - 5 



Новий Державний  стандарт  

початкової освіти 
 Забезпечення наступності змісту дошкільної та 

початкової освіти; 

 Особистісно-орієнтований підхід в навчально-

виховному процесі  початкових класів загальноосвітніх 

закладів; 

 Формування ключових компетентностей учнів 

початкових класів: загальнокультурних,громадянських, 

здоров’язбережувальних; 

 Екологічна спрямованість освіти; 

 Вивчення іноземної мови з 1 класу; 

 Впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій з 2 класу предмет  «Інформатика» .   



  

 

Реалізація програми “ Перші сходинки ” 

“КОНТИНГЕНТ” 
 1. Перепис мікрорайону школи .  
 2.Складання списків дітей  
 ( від народження до 18 років). 
Мета: залучення до навчання дітей , які 
охоплені й неохоплені дошкільною освітою.  



Дитячий садок 
• Спільна робота з дошкільними закладами, 

представлення програми “ Перші сходинки ” 
(мета: створення умов для розвитку інтелектуальних, 

творчих здібностей дітей, визначення  рівня  психологічної  
готовності  до шкільного  навчання, набуття досвіду 
спільної діяльності; допомога  батькам у вирішення проблем 
навчання  майбутніх першокласників)  

• Спільні батьківські збори “ Наша школа – краща ” 

• День відкритих дверей для батьків    ( відкриті 
уроки, круглий стіл, виховні заходи) 

• Засідання круглого  столу з вихователями ДНЗ 

№6 

 



Перші сходинки  

 

 

Свято. Презентація школи. 

Виступ дітей. Представлення 

вчителів.   

Знайомство з організацією 

недільної школи для майбутніх 

першокласників. 

Розвивальні заняття: 

 “ Цікава  математика ”,    

 “ Весела  граматика ” ,  

 “ Я у світі ”. 



Робота з батьками 
“ Вітаємо! Ви-батьки майбутніх 

першокласників ” 
• Законодавча база. 
• Знайомство зі школою. 
• Готовність  батьків  до школи. 
• Готовність  дітей до школи.  
( приладдя, форма, режим, організація НВП 1 класів). 
•  Хто такий першокласник? 
• Ваша дитина  - найкраща! 
• Відкриті  уроки для  батьків 
• Психологічна готовність до школи ( шкільна зрілість). 

 



Формування 1 класів 
• Спеціалізація  класів ( з поглибленим вивчення 

іноземних мов) 
• Запити  та  бажання   батьків 
• Програма  “ Введення  в шкільне життя ” 
• Рівень психологічної готовності дітей до 

навчання 
(  Іетап-вересень, ІІ етап – січень, ІІІетап – травень ) 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 
АДАПТАЦІЯ 1 класів 



Робота з вчителями 
• Опрацювання нормативної бази 

• Обговорення  результатів 
діагностики кожного учня 

• Визначення дітей ,які потребують 
особливої уваги 

• Індивідуальна робота з  учителем. 

• Засідання  методичного 
об’єднання вчителів 1-4 класів. 

 



Проблема концепція заступник директора класний керівник вихователь ГПД, 
соц..педагог 

психолог бібліотекар медична сестра термін виконання 

Адаптація   
учнів 1 
класів 

створення 
умов для 
адаптації 

перший навчальний день і 
три тижні – скорочені 
уроки, відкриття гуртків 
(введення в шкільне 
життя)  

максимальне 
використання ігор на 
уроках , 
перервах,тематичні 
виховні заходи 

організація 
життєдіяльності  
шестирічок поза 
уроками , 
екскурсії,зарахуван
ня  дітей до ГПД 

спостереження, 
заповнення 
індивідуальних 
карт, 
відвідування 
уроків , 
визначення дітей 
«групи ризику» 

проведення 
екскурсій, 
тематичних 
занять 

вивчення 
мед.карток, 
визначення груп 
фіз..стану. 

вересень 

Підвищенн
я мотивації  
навчальної  
діяльності 

організація 
НВП 

організація режиму роботи 
(початкова школа 1 класи) 

Дидактичне 
забезпечення уроків  

Підготовка та 
організація свят 

здійснення 
комплексної 
діагностики  в 1 
кл. 

організація 
виставок  
книжок 

формування  
складу підгруп 
учнів. 

двічі на рік 
 

Індивідуалі
зація 
навчальног
о процесу 

особистісний 
підхід до 
навчання й 
виховання 
даного 
контингенту 

відвідування уроків із 
певною метою 

використання форм, 
методів роботи 

заняття за 
інтересами дітей 

робота за 
індивідуальним 
планом 

агітація до 
навичок 
читання 

відрядження до 
спеціалістів. 

протягом року, 
щомісячний 
контроль 
 

Розвиток 
здібностей 
учнів 

активізація 
процесу 
розвитку 
обдарувань 

відвідування 
уроків,гуртків, ГПД з метою 
аналізу розвитку 
здібностей 

організація  вистовок , 
конкурсів з метою 
виявлення творчих  
здібностей дітей 

підготовка учнів  
до  участі у творчій 
роботі 

проведення 
індивідуальних 
та групових 
занять  
(діагностично-
розвивальних) 

організація 
тематичних 
заходів 

контроль за  
фізичним станом 
учнів 

протягом року, 
щомісячний 
контроль 
 

Підвищенн
я 
ефективнос
ті навчання 
й 
виховання 
першоклас 

досягнення 
високих 
результатів 
навченості 

аналіз результатів 
навченості, узагальнення 
досвіду роботи вчителів 

 
написання характеристик 
на кожного учня. 
Взаємовідвідування 

планування роботи 
з дітьми «групи 
ризику» 
 

підготовка 
навчальних 
посібників 

пропаганда 
здорового способу 
життя 

звітність І-ІІ семестр 
(прогноз) 
 

Наступність 
ДНЗ – СЗШ 
№2 
 
 
Взаємозв’яз
ок 
педагогічно
го 
колективу і 
батьків  
 

єдність вимог, 
супровід 
навчальної  
дія 
льності 
 
розвиток 
співпраці 

затвердження  плану на 
Степності 
 
 
 
дні відкритих дверей, 
круглих столів, батьківські 
збори 

участь у заходах школи , 
консультації для батьків 
 
 
 
участь у заходах школи , 
консультації для батьків 

бесіди з батьками , 
вивчення 
батьківської 
спільноти 
 
бесіди з батьками , 
вивчення 
батьківської 
спільноти 

висвітлення 
проблем 
індивідуальних 
особливостей 
учнів, виступи на 
батьківських 
зборах, 
консультаціях 

 
 
 
 
 
виставки для 
батьків 

Проінформованніс
ть педагогічних 
працівників 
особливостей 
фізичного здоров’я   
учнів  
 

 жовтень,лютий, 
квітень 
 
 
 
 
 
 
постійно 

ПЛАН РОБОТИ   
 (соціально-психологічна адаптація 1 класів) 

2015 -2016н.р. 

 



Пріоритетні напрямки  діяльності  початкової та 
середньої  ланок освіти  - наступність  і 

перспективність 
•  Робота  проблемної групи  

• Презентація 4-х  класів  

• Кадрове питання ( вчителі-предметники, 
класні керівники) 

• Спільні батьківські збори 

• Підготовка  й проведення  ДПА    

•   Аналіз результатів контрольних випробувань  

•  Рекомендації     



 Інклюзивна  освіта 
Система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі 
забезпечення  основного права дітей на освіту та права  
здобувати її за місцем проживання,  що передбачає 
навчання дитини з особливими потребами в умовах 
загальноосвітнього закладу. 
2015-2016н.р. : 3 учня , які навчаються за  інклюзивною формою 
З них 2 учня – 3 клас, 1 учениця 1кл., дитина-інвалід 
Індивідуальна  форма навчання вдома  -  1 дитина-інвалід 
Працюють   фахівці:  практичний психолог, соціальний 
педагог, педагоги, які пройшли 
навчання   та  мають  сертифікат  по впровадженню 
Інклюзивного навчання. 
 

 
 
 
           



 
 

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ 
Від того , скільки ми вкладемо в розвиток дитини зараз, 

залежить і майбутнє  нашої країни. 
ЗАВДАННЯ: 

• Створення умов для врахування й розвитку навчально-
пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і 
потреб учнів у процесі  загальноосвітньої підготовки. 

• Виховання в учнів любові до праці, формування готовності 
до свідомого   вибору  й оволодіння майбутньою професією 
(перспектива). 

• Формування  соціальної, комунікативної, технічної, 
технологічної компетенції учнів на профільному рівні. 

• Забезпечення наступно-перспективних зв'язків між 
загальною середньою і професійною освітою відповідно до 
обраного   профілю. 



ВИХОВНА РОБОТА 

• Урахування індивідуальних  особливостей учнів. 

• Запити батьків 

• План роботи школи 

• Особливості НВП початкової школи 

• Організація гурткової  роботи ( програма “ Крок за 
кроком ”, реалізація проекту “ Ранкова зустріч ” , 

 “ Котигорошко ” , клуб “ Еврика ”, хореографічний 
гурток) 

•  Співпраця з позашкільними закладами: 
ДЦЮТ,Будинок культури та дозвілля,Станція юних 
техніків ,музична, художня, спортивна школи. 

• Знайомлення з історією  Херсонщини (екскурсії, 
подорожі). 

 

 



  РЕЗУЛЬТАТ 2015-2016н.р. 
  Сформовано   чотири перших класів. 

1-а, 1-б   класи з поглибленим 
вивченням іноземної мови ( англійська 
– 3 години на тиждень) 

1-в, 1-г  клас – працює за новим 
держ.станд.поч.осв.- 1година  
іноземної мови.  

На базі перших класів організовано 2 
групи продовженого дня.  

 ( 1- 12.00-15.00; 2- 12.00- 18.00) 

 

 



• Кількість учнів у класі – 30 -31  

• Психологічна готовність дітей 

• Фізична готовність учнів 
(щеплення,захворюваність ) 

• ДНЗ – РОДИНА – ШКОЛА –  
РОДИНА 

• Відсутність з боку батьків 
дотримання своїх обов’язків. 

• “ Школа повинна навчати ” –  

• “ Школа повинна навчити 
вчитися ” 

 

Проблеми 



Правильна  організація  роботи  всіх 

учасників  навчального процесу дає змогу  

підготувати  молоде покоління  до активного  

творчого життя, діяльності. 

• Школа радості для 

учнів; 

• Школа творчості для 

педагогів; 

• Школа  спокою для 

батьків.  

 
 



 


