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Наше педагогічне кредо : 

Дитинство  - найважливіший період  

людського життя, не підготовка  

до майбутнього життя, а справжнє,  

яскраве, самобутнє, неповторне життя.  

Поважай дитину.  

  В.СУХОМЛИНСЬКИЙ  



•установка на дитину молодшого шкільного 

віку як на особистість; 

•уміння бути емоційним та розуміти емоції 

дитини; 

•позитивне відношення до думок, суджень та 

висновків школярів; 

•направленість педагогічної діяльності на 

розвиток особистості кожної дитини; 

•орієнтувати дитину на досягнення успіху; 

•заохочення творчої активності дітей. 

Для наших педагогів головне: 



• близько  180 дітей щорічно;  

• 13 вчителів; 

• 4 вихователі ГПД; 

 

• необхідна  матеріально-технічна та   

  відповідна  навчально-методична база.  

Початкові класи  

Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7  – це : 



Вчителі, які у 2014-2015 н. р. 

набирають 1-ші класи 

Бойко Ольга Миколаївна 

вчитель вищої категорії 

вчитель-методист 

класовод 4-А класу 

Діденко Валентина Володимирівна 

вчитель вищої категорії 

старший вчитель 

класовод 4-Б класу 

 

Олефір Ірина Миколаївна 

вчитель вищої категорії 

викладає українську мову 

 та читання 



Вчителі, які надають освітні послуги  

у початкових класах   

Плюта Інна Павлівна 

вчитель вищої категорії 

старший вчитель 

викладає українську мову 

 та читання 

Величко Людмила Олексіївна 

вчитель вищої категорії 

класовод 1-Б класу 

Кнуренко Валентина Андріївна 

вчитель вищої категорії 

старший вчитель 

класовод 1-А класу 



Вчителі, які надають освітні послуги  

у початкових класах   

Драгун Валентина Анатоліївна 

вчитель ІІ категорії 

класовод 3 класу 

 

Петриченко Леніана Юріївна 

вчитель І категорії 

класовод 2-Б класу 

 

Сілова Ірина Володимирівна 

вчитель вищої категорії 

класовод 2-А класу 

 



Вчителі, які надають освітні послуги  

у початкових класах   

 

Сидоренко Ніна Григорівна 

вчитель ІІ категорії 

викладає інформатику та  

християнську етику 

 

 

 

Адаменко Ольга Леонідівна 

викладає фізичну культуру 

та предмети художнього циклу 



Вчителі, які надають освітні послуги  

у початкових класах   

Завада Аліна Олександрівна 

викладає фізичну культуру 

та предмети художнього циклу 

Холод Оксана Анатоліївна 

вчитель англійської мови 



Вихователі групи продовженого дня 

Мелехова Олена Олександрівна  Халдай Оксана Миколаївна 



Іванова  Анна Миколаївна Пилеко Юлія Володимирівна 

Вихователі групи продовженого дня 



Початкова школа – фундамент освіти. 

Завдання вчителя початкової школи: не 

втратити за цей період навчання дитину з його 

живими очима та бажанням вчитися. 

 

 

 

 

 

 

Початкова школа – це фундамент, на якому 

цеглинка за цеглинкою зводиться величезний 

будинок. 

Основи всіх наук закладаються у початковій 

школі.  



Уроки зорієнтовані на розвиток особистості 



Уроки зорієнтовані на розвиток особистості 



Уроки зорієнтовані на розвиток особистості 



Уроки зорієнтовані на розвиток особистості 



Так  проходять у нас конкурси та свята 



Так  проходять у нас конкурси та свята 



Так  проходять у нас конкурси та свята 



Люблять діти спортивні змагання 



З  великим задоволенням проводять екскурсії 



З  великим задоволенням  проводять екскурсії 



Діти у  групі продовженого дня 



Діти у  групі продовженого дня 



Діти у  групі продовженого дня 



Діти у  групі продовженого дня 



Шкільна виставка “Дари осені” 



Бажаємо всім, хто переглянув 
нашу презентацію:  

Хай вогник доброти   

Засяє в усіх душах 

І  заіскриться чуйністю,  

Любов'ю і теплом. 

Бо риси ці   

Так ціняться у людях… 

Тож наповняймо й ми  

Цей світ добром! 


