


«Саморозвиток, самореалізація та 

самоактуалізація особистості вчителя й 

учня в умовах компетентнісно 

зорієнтованої освіти» 

«Формування ключових життєвих 

компетентностей учнів початкових класів 

шляхом особистісного орієнтованого 

навчання» 

 



 Ліцей налічує 17 класів I ступеня 

(з них 4 класи з інклюзивною 

формою навчання ),  

в яких навчається 481 учень  

  (6 учнів з інклюзивною формою 

навчання, 4 учнів з індивідуальною 

формою навання). 

 Діють 4 групи продовженого    

       дня. 











Круглий стіл 

Творчі світлиці 

Семінари-практикуми 

Методичні майстерні 

Майстер класи 

Віртуальні подорожі школами України  







Заступник директора 
з НВР Валінкевич Л. В. 

проводить педагогічну раду 
«Реалії НУШ. Особливості 

організації навчального 
процесу в 1 класах» 

(допомагають вчителі 1-х 
класів: Горбовська Г.С., 

Борисевич Л. П., Карасюк В. 
М, Мартинюк Т. А.) 











 
3-А клас Пустовіт Катерина, вчитель Герасимчук Л. О.  
       III місце;  
4-Б клас Баль Дарія, вчитель Грибинюк Н. А.    
       III місце. 



2-А клас вчитель Сергієнко Г. С,  
 інтернет олімпіада на сайті "Всеосвіта" .  
Укр.мова 23 учасники.  
Диплом І ступеня -12 учнів,  ІІ ступеня.-
8 учнів, ІІІ ступеня. -3 учні.  
Інтернет олімпіада на сайті "На Урок".  
Математика -12 учасників. 
Диплом І ст. - 2 уч , ІІ ступеня. - 3 уч, 
ІІІ ступеня  - 4 уч. 
Предмети початкової школи 12 учасників.  
Диплом І ступеня- 4учні, 
 ІІ ступеня- 4 учні, ІІІ ступеня - 2учні. 

 3-Г клас вчитель Демчишина Т.С.  
інтернет олімпіади на сайті "На Урок" 
Математика- 20 учасників 
Диплом І ст.- 1уч., ІІ ст.- 3 уч., ІІІ ст. - 5 уч. 
Українська мова і література - 14 учасників 
Диплом І ст. - 6 уч., ІІ ст. -2 уч. 
Предмети початкових класів - 12 учасників 
Диплом І ст. - 2 уч. ІІ ст. -4 уч. ІІІ ст. - 1 уч.  

3-Б клас вчитель Купріянчук О. М. 
 інтернет олімпіада на сайті "Всеосвіта" . 
 Укр.мова - 18 учасників.  
Диплом І ступеня -3 уч,  ІІ ст.-3 уч, ІІІ ст. -2уч.  
Інтернет олімпіада на сайті "На Урок".  
Укр. мова - 20 учасників  
Диплом І ст. - 5 уч, ІІ ступеня. - 8 уч., 
 ІІІ ступеня  - 7 уч. 

 














